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คํ าปรารภ

หนังสือเลมนี้ ถือวาเปนการบํ าเพ็ญบุญกิริยาของโยมอุปถัมภวัด
ญาณเวศกวัน เพื่อรวมอนุโมทนาในโอกาสที่ พลโท นายแพทยธํ ารงรัตน 
แกวกาญจน อัญเชิญผาพระกฐินพระราชทานมาทอดที่ วัดญาณเวศกวัน 
ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๗

ความขางตนนีม้เีรือ่งสืบเนือ่งมาวา เดมิทเีดยีวโยมคณุหญงิกระจางศรี
รักตะกนิษฐ ไดจองกฐินที่จะทอดที่วัดญาณเวศกวันสํ าหรับ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
นี้ ไวลวงหนาหลายปแลว และตอมาคุณโยมสายสนิท พุกกะเวส กไ็ดขอ
รวมเปนเจาภาพกฐินดงักลาวดวย ครัน้มาถงึพรรษานี้ เมือ่พลโท นายแพทย
ธ ํารงรตัน แกวกาญจน แจงบญุเจตนาวาจะน ําผากฐินพระราชทานมาทอดที่
วัดญาณเวศกวัน คุณโยมทั้งสองทานก็ไดอนุโมทนาโดยยกวาระการจอง
กฐินป ๒๕๔๗ ใหแกพลโท นายแพทยธํ ารงรัตน แกวกาญจน

อยางไรกต็าม มเีรือ่งยาวนานกอนนัน้ อยางนอยตัง้แตครัง้โยมคณุหญงิ
กระจางศรี รกัตะกนษิฐ พรอมดวยญาตมิติร มคีณุโยมหมอจรญู ผลนวิาส 
เปนตน ไดเปนเจาภาพทอดกฐนิทีว่ดันีค้รัง้กอน เมือ่ป ๒๕๔๑ ทางพระคดิจะ
พมิพประวตัวิดัไวเปนอนสุรณและเปนหลักฐาน แตไมมเีวลาทีจ่ะจดัท ําไดทนั

เวลาผานมาหลายป จนกระทัง่เมือ่โยมคณุหญงิกระจางศรี รกัตะกนษิฐ  
จองกฐินอีกสํ าหรับปนี้ จึงคิดวา ถาเปนไปได ก็นาจะพิมพประวัติวัดให
สํ าเร็จตามที่ตั้งใจ แตทั้งโอกาสและรางกายของเจาอาวาสไมอํ านวย จึงไม
สามารถทํ าใหสํ าเร็จดังที่คิดหมาย

ไดเกิดความคิดใหมวา นาจะจัดทํ าประวัติวัดญาณเวศกวันเปน ๒ 
แบบ คือ แบบเปนทางการ ซ่ึงจะมีรายละเอียดแสดงตัวเลขลํ าดับกาลเวลา 
และตวัเลขเกีย่วกบัอาคารสถานที่ เปนตน กบัแบบเรือ่งเลาจากประสบการณ
ของญาติโยมที่ไดรวมสรางและรูเห็นการสรางวัดญาณเวศกวันมาแตตน
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สํ าหรับประวัติแบบที่หนึ่ง คือ แบบทางการ ทางพระก็ยังอยูใน
สภาวะเดิม คือยังไมสามารถดํ าเนินการได จึงไดมุงมาที่ประวัติวัดแบบที่
สอง และไดบอกแจงแกญาติโยมที่รูเห็นรวมสรางวัดมา ขอใหเขียนเลา
เรื่องจากประสบการณของแตละทาน

แมวาหลายทานจะตกลงเขยีนเลาเรือ่ง แตเมือ่เวลากระชัน้เขามา กย็งัได
ตนฉบับไมครบถวน โยมทานแรกที่เขียนสงมาคือ โยมคุณหญิงกระจางศรี 
รกัตะกนิษฐ ซ่ึงไดมอบตนฉบับไวตั้งแตวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

โยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ซ่ึงบัดนี้มีอายุอยูในปที่ ๙๑  
ไดออกตัววา ทานจํ าอะไรไมคอยได นึกไมคอยออกแลว ลืมเรื่องราวไป
เสียเปนสวนใหญ เขียนสงมาไดส้ันๆ เพียง ๖ หนากระดาษพิมพดีด

ถึงแมโยมคุณหญิงฯ จะลืมเรื่องราวไปเสียมากแลว แตประวัติฉบับ
ส้ันๆ ที่โยมเลาไว ก็ใหภาพคราวๆ แบบครอบคลุมไดดี แมวาจะไมมีเรื่อง
ในชวงตอจากตั้งวัดเสร็จแลว ซ่ึงโยมคุณหญิงฯ เอง ไดเปนหลักใหญใน
การอปุถมัภทัว่ไปและรเิริม่การทัง้หลาย เชน การตัง้ทนุตางๆ การจดัหายาน
พาหนะ การสรางโรงครัว การสรางโบสถ และการสรางหอสมุด เปนตน

ในที่สุดไดขอยุติวา สํ าหรับงานกฐินปนี้ ในสวนประวัติวัด จะลง
พิมพเฉพาะประวัติแบบเรื่องเลาจากประสบการณของโยม ฉบับโยมคุณ
หญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ฉบับเดียวที่ส้ันๆ นี้กอน พอใหผูอานไดเหน็
ภาพความเปนมาของวดัคราวๆ สวนฉบบัทีญ่าตโิยมทานอืน่เขยีนสงมา จะ
ไดรวบรวมแลวพิมพพรอมกันคราวเดียวในโอกาสขางหนา

ในสวนเนื้อหาของหนังสือ ไดตกลงพิมพเรื่อง รัฐศาสตรเพื่อชาติ vs 
รัฐศาสตรเพื่อโลก ซ่ึงเปนธรรมกถาที่ไดแสดงในวันวิสาขบูชา ๒๕๔๗ ที่
ผานมา และคุณลัคนา กนกพันธรางกูร ไดคัดลอกขอมูลจากเทปบันทึก
เสียงพรอมไว ตั้งแต ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๗ โดยไดตั้งใจคัดลอกตรวจตราและ
พิมพมาอยางดี ขออนุโมทนาไว ณ ที่นี้อยางมาก
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งานกฐินครั้งนี้ สํ าเร็จดวยศรัทธาของ พลโท นายแพทยธํ ารงรัตน 
แกวกาญจน ผูไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จบรมบพิตรพระราช
สมภารเจา ผูทรงเปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภก

กฐินพระราชทาน เปนเครือ่งแสดงถงึพระบรมราชปูถมัภตอพระบวร
พทุธศาสนา ทีแ่ผไปยงัวดัวาอารามทัง้หลาย กระจายไปทัว่พระราชอาณาจกัร
พรอมทั้งพระมหากรุณาธคิุณที่โปรดเกลาฯ พระราชทานแกพสกนิกรตาง
บุคคลตางองคกร ที่มีโอกาสไดรับผาพระกฐินพระราชทานไปบํ าเพ็ญกุศล
ตามศรัทธาของตน พรอมทั้งเปนเครื่องหมายแหงความจงรักภักดีของ
ประชาราษฎร ซ่ึงมีความปลาบปลื้มใจในการที่ไดมีโอกาสโดยเสด็จพระ
ราชกุศล กลาวโดยสรุปวา เปนสายสัมพันธที่เชื่อมโยงระหวางองคพระ
มหากษัตริย และพระพุทธศาสนา กับประชาราษฎรทั่วแผนดิน

ขออนโุมทนา พลโท นายแพทยธ ํารงรตัน แกวกาญจน ผูไดท ําหนาที่
เปนเสมอืนส่ือโยงความสมัพนัธทีก่ลาวมา ในการบ ําเพญ็บญุกริยิาสํ าคญั คอื
การทอดกฐิน ที่เปนสังฆทานประเภทกาลทานครั้งนี้ โดยมศีรทัธาในพระ
รตันตรยั และมนีํ ้าใจเกือ้กลูตอพระสงฆ และตอพระพทุธศาสนา พรอมทัง้มี
นํ ้าใจปรารถนาดสีามคัคกีนักบัพทุธบรษัิททัง้ปวง ในการท ํานบุ ํารงุพระพทุธ
ศาสนาใหดํ ารงมั่นคงยืนนานเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนทั้งปวงสืบไป

ขอคุณพระรัตนตรัย และบุญจริยาแหงกฐินทานและธรรมทานครั้ง
นี้ จงเปนปจจยัอภบิาลอวยชยัให พลโท นายแพทยธ ํารงรตัน แกวกาญจน และ
ครอบครัวญาติมิตร พรอมทั้งญาติโยมผูรวมศรัทธาทั้งปวง จงเจริญดวย
จตุรพิธพรชัย งอกงามในธรรม ด ํารงในความสุขเกษมศานตทุกเมื่อ

วัดญาณเวศกวัน
๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
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รฐัศาสตรเพื่อชาติ
vs

รฐัศาสตรเพื่อโลก*

ขอเจริญพร ญาติโยมสาธุชนทุกทาน

ณ บดันี ้ เราไดมาถงึวนัสํ าคญัทางพระพทุธศาสนาอกีครัง้หนึง่ คือ
ถึงวันวิสาขบูชา อันถอืไดวาเปนวันสํ าคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา

วนัวิสาขบูชาเปนวันที่พุทธศาสนิกชนรูจักกันดี และมิใชเฉพาะใน
ประเทศไทยเทานั้น แตรูจักกันทั่วโลก ดังทีเ่วลานี้ ที่สหประชาชาติก็ไดจัด
พิธีบูชากันอยู แตวันเวลาไมตรงกัน ตอนนี้ทางโนนคงมีไมได เพราะเปน
เวลาประมาณตี ๕ ที่นิวยอรค หมายความวาอยู ในชวงวันสองวันที่มี
พิธีวิสาขบูชา แลวทางโนนก็ชากวาเรา คือรอเมื่อวันของเรามืดลง ของเขา
เริ่มเชา ก็จะขึ้นเปนวันวิสาขบูชา

เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง ญาติโยมสาธุชนก็มีจิตใจสดชื่นเบิกบาน
ผองใส พากนัทํ าบุญทํ าทาน ดวยความมีศรัทธาในพระรัตนตรัย และมีจิต
เมตตาปรารถนาดีตอกัน พรอมทั้งตอพระศาสนา และตอพระสงฆ คือ
พทุธบริษัทรวมใจกันทั้งหมด จึงมาทํ ากิจกรรมตางๆ   

                                                                                                    
* ธรรมกถา ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในวันวิสาขบูชา ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗
ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน



ภาค ๑

วิสาขทัศน เพื่อวัดและพุทธบริษัท

ชาวพุทธที่ดีแท ไมคิดดีอยูแคตัว
แตตองเดินหนาสามัคคี หนุนการทํ าดีไปดวยกัน

การมาในที่น้ี ถาใชคํ าทางพระศาสนา ก็เรียกวาเปนการให
ท้ังกายสามัคคีและจิตสามัคคี  

กายสามัคค ี คือรวมกาย โดยมานั่งประชุมกัน มาชวยกัน
ทํ าโนนทํ านี่ ตลอดจนมารวมกิจกรรมในการเวียนเทียน

จิตสามัคคี คือรวมใจ ซ่ึงอยูขางใน รวมใจนีสํ้ าคัญนัก เมื่อ
ใจรวมกันจึงทํ าใหมาประชุมในที่เดียวกันได

รวมใจนี้ลึกซึ้ง มีหลายระดับ รวมใจจริงๆ ก็ตองมีศรัทธา
รวมกัน รักกัน มีเมตตาหรือไมตรีจิตตอกัน หวังดีตอกัน มีใจสมัคร
สมานกลมเกลียว คิดรวมใจกันในการประพฤติปฏิบัติสรางสรรค
สิ่งที่ดีงาม เพื่อทํ าชีวิต ครอบครัว และสังคมใหรมเย็นเปนสุข
เปนตน อันนี้จึงจะเปนการรวมใจที่แทจริง เรียกวาเปนจิตสามัคคี

ถามีครบ ๒ อยาง ท้ังกายสามัคคีและจิตสามัคคี ก็จะ
สมบูรณ เราตองการใหไดถึงขั้นนี้

การที่มีพิธีในวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนานั้น ก็เพราะมุง
ใหเราไดแสดงออกซึ่งกายสามัคคีและจิตสามัคคีน่ีแหละ คือ มิใชมี
พิธีเฉพาะลํ าพังตนเอง ซ่ึงแตละทานก็คงมีอยูแลว แตจะให
สมบูรณเกิดผลเปนประโยชนบริบูรณแทจริง ก็ตองมาแสดงออก
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รวมกันอยางนี้ พระศาสนา สังคม และเรื่องที่เปนของสวนรวม เชน
วัฒนธรรม จึงจะอยูได และสามารถดํ าเนินไปดวยดี

การที่จิตใจโยมมีศรัทธา มีเมตตา มีสามัคคีกันอยางนี้ ก็
เปนที่นาอนุโมทนา แตท่ีปรากฏอยูน้ีเปนเพียงการแสดงออก ใน
เหตุการณสํ าคัญ ท่ีเปนจุดกํ าหนด ท่ีจริงนั้น ตามปกติ ญาติโยม
สาธุชนจํ านวนมากก็มีศรัทธาและมีเมตตาธรรมเปนตน และไดมา
วัดวาอาราม มาทํ ากิจกรรม มาถวายทาน รักษาศีล บํ าเพ็ญ
ภาวนากันอยูแลว ซ่ึงเปนบรรยากาศสํ าคัญ ท่ีมาประสานกัน ชวย
ใหวันวิสาขบูชามีความหมายมากขึ้น

หมายความวา เรามิใชมาเฉพาะวันวิสาขบูชา หรอืเฉพาะ
วนัส ําคญัเทานัน้ แตเราไดเอาใจใสในเรือ่งของบญุกศุล ในการสราง
ความดี ในการรวมกิจกรรมทางพระศาสนามาโดยตลอด ซ่ึงถาทํ า
ไดสมํ่ าเสมอตลอดทั้งป ก็จะเปนการมาชวยกันทํ าใหวันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา ตลอดจนวันอาสาฬหบูชามีความหมายที่แทจริงได
อยางสมบูรณ

อยางที่น่ี ก็ตองขออนุโมทนาญาติโยมจํ านวนมาก ท่ีไดมา
ชวยเหลอืเกือ้กลูวดัตลอดมา มใิชเฉพาะถวายทานบ ํารงุเลีย้งพระสงฆ
เทานั้น แตไดมาชวยในเรื่องการจัดบริเวณวัดวาอารามใหเปน
สถานที่อันสมที่จะเรียกวาเปนรมณียสถาน คือเปนสถานที่ดีงาม
รมร่ืน ท่ีชวนใหจิตใจสดชื่นราเริงเบิกบาน เรียกสั้นๆ วา “รมณียะ”
หรือ “รมณีย” ซ่ึงเปนลักษณะสํ าคัญของสถานที่ท่ีดี

วัดที่ดี ทั้งเปนทัศนีย และรื่นรมรมณีย

เรามีคํ าคูกัน อันหนึ่งเรียกวา “ทัศนียะ” หรือพูดงายๆ เรียก
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เปนไทยวา “ทัศนีย” และอีกคํ าหนึ่งวา “รมณียะ” เรียกเปนไทยวา
“รมณีย”

รมณีย แปลวา นารื่นรมย เปนที่ยินดี ทํ าใหจิตใจสบาย
สวนทัศนีย เปนดานรูปธรรม เปนสภาพทางวัตถุท่ีมองเห็นดวยตา

ตอนแรก เรามองเห็นสถานที่ท่ีสะอาด มีตนไม มีธรรมชาติ
ตางๆ ท่ีสดชื่นสวยงาม นาดูนาชม ก็เปนทัศนีย แตจะใหผลจริงๆ
ท่ีลึกซึ้งลงไป  ก็ตองเขาไปถึงจิตใจ ใหเกิดความรูสึกรื่นรมย  คือ
เปนรมณีย  อันนี้เปนลักษณะทั่วไป  และวัดวาอารามก็ควรจะเปน
สถานที่ซ่ึงเปนทั้งทัศนียะและรมณีย

สังเวชนียสถาน ๔ คือ สถานที่พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู
ปรินิพพาน และทรงแสดงปฐมเทศนา ในชมพูทวีป ท่ีชาวพุทธไป
นมัสการกันนั้น ท่ีจริงทานไมไดเรียกวาสังเวชนียสถานอยางเดียว
ในพระไตรปฎกเอง พระพุทธเจาตรัสเรียกวา เปนทัศนียสถานและ
สังเวชนียสถาน คือเปน ๒ อยาง  แตเราจับเอามาคํ าเดียว  เรียกวา
สังเวชนียสถาน

โดยทั่วไป ท่ีอื่นซึ่งไมไดเปนสังเวชนียสถานอยางนั้น ก็ตอง
ใหเปนทัศนียสถาน แลวก็เปนรมณียสถาน ดังจะเห็นวา คํ าบรรยาย
ลักษณะวัดทั่วไปในพุทธกาลเปนอยางนี้

ทัศนีย รมณีย น่ีเปนเรื่องของสถานที่ ญาติโยมมาในที่ท่ีวา
เปนวัดวาอาราม ถามีลักษณะอยางนี้ ก็เปนที่โนมนํ าจิตใจไปสู
ความสงบ ความสดชื่นเบิกบานใจ แลวก็โนมนํ าตอไปสูธรรมะ ถา
มีการสดับตรับฟง  และฝกศึกษาปฏิบัติธรรมตอไป  ก็ทํ าใหไดผลดี
ดวย เพราะบรรยากาศเกื้อกูล เรียกวาเปน “สัปปายะ” อันนี้เปน
ดานหนึ่ง
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พระสงฆที่ดี เปนมโนภาวนีย
หรืออยางนอย ตองเปนปสาทนีย

ทีน้ีอีกดานหนึ่ง ก็คือตัวบุคคล ในสถานที่น้ัน ก็ตองมีตัว
บุคคล ตัวบุคคลที่เหมาะที่ดีก็มีลักษณะแบบเดียวกัน มีคํ าเรียก
เปนชุดตอกันไปเลย คือ

บุคคลก็เริ่มตนดวยเปน ทัศนียะ คือนาดู ซ่ึงเปนลักษณะ
อาการทางรูปกาย หรือเปนรูปธรรมภายนอก จากนั้นก็มีศัพทท่ีลึก
ลงไป ตอจากทัศนียะ ก็ตองเปน “ปสาทนียะ”

ปสาทนียะ แปลวา นาเลื่อมใส นาชื่นชม นาเชื่อถือ หมาย
ความวา มีคุณสมบัติดีงามตางๆ เชน มีความรู มีความสามารถ มี
การประพฤติปฏิบัติดี เปนตน เปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ชวนให
เชื่อถือ    

ทัศนียะ เปนการมองเห็นดวยตาในเบื้องตนกอน แตพอถึง
ปสาทนียะ ก็เปนการมองลึกเขาไปขางใน เรียกวา เห็นรูปพรรณ
ภายนอกเปน ทัศนีย ตอจากนั้นมีคุณสมบัติขางในลึกเขาไปก็เปน
ปสาทนีย

ยิ่งกวานั้น ถาจะใหดียอดเยี่ยม ขอใหดูอยางในสมัย
พุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาทรงพระชนมอยู มีผูคนไปกราบไปเฝา
พระพุทธเจานั้น เหตุผลท่ีเขาไปอยางหนึ่งก็คือ ตองการไปพบไป
เฝาพระพุทธเจา พรอมท้ังพระมหาสาวกทั้งหลาย ท่ีเขาเรียกวา
เปน “มโนภาวนียะ” หรือเรียกสั้นๆ ก็เปน มโนภาวนีย แปลวา เปน
ท่ีเจริญใจ

เปนอันวามี ๓ ข้ันดวยกัน
๑. ทัศนียะ/ทัศนีย เห็นรูปรางและอาการทั่วไปภายนอก ก็
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นาดูนาชม
๒. ปสาทนียะ/ปสาทนีย พอใกลเขาไป เห็นถึงขางใน ก็ซ้ึงใจ

รูสึกชื่นชม ชวนใหเลื่อมใส มิใชงามแครูปรางทาทาง แตขางในมี
คุณความดีทางธรรมทางปญญา มีความรูความสามารถนาเชื่อถือ
นาศรัทธา ตอจากนั้นก็

๓. มโนภาวนียะ/มโนภาวนีย ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีก เห็นทานเมื่อ
ใด ก็ใจโปรงใจโลง ไมมีอะไรที่จะใหเคลือบแคลงขุนมัวในสวนของ
ตัวทานที่จะคิดเอาจากใครหรือคิดรายตอใคร มีแตคุณความดีเปน
หลักที่ยึดถือไดและนํ้ าใจที่มุงจะให ทํ าใหซาบซึ้งใจ พอไดมาพบ
เห็น ก็มีผลเกิดขึ้นแกตัวผูดูผูมาผูชมผูชิดใกล ทํ าใหผูท่ีมาเห็นมา
ช่ืนมาชมมาดูน้ัน จิตใจสบายผองใสเบิกบานราเริงใจ เปนที่เจริญ
ใจ ดวยทํ าใหผูน้ันๆ มีใจท่ีจะพัฒนากาวหนาไปในธรรมในปญญา
ยิ่งขึ้นไป

เพราะเหตุน้ีแหละ ตอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน หลายคนจึงไดแสดงความเสียอกเสียใจบอกวา เมื่อ
พระพุทธองคปรินิพพานไปแลว มิใชเฉพาะเขาจะไมไดเห็นพระ
พุทธเจาเทานั้น แตเขาจะไมไดเห็นพระมหาสาวก พระอรหันตท้ัง
หลาย ผูเปนมโนภาวนียะ ผูเปนที่เจริญใจ ท่ีวาพอเห็นแลว ไดพบ
ไดพูดคุยสนทนา ก็ทํ าใหไดความรู ไดธรรม ไดบุญกุศล ไดความดี
งาม  ไดปญญา  อะไรตางๆ อยางนี้  เรียกวา  มโนภาวนียะ  เปนที่
เจริญใจ  คือทํ าใหจิตใจของเขาพัฒนาขึ้นมา

รวมความวา  ควรและขอใหไดท้ัง ๓ ข้ัน
อันนี้ก็เปนเรื่องคุณสมบัติตางๆ ของสถานที่และบุคคลที่

เกี่ยวของ ซ่ึงจะเปนเครื่องเกื้อกูลแกผูท่ีมาในวัดวาอาราม มาท ํา
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บุญท ํากศุล ทํ าใหไดผลดจีากพระศาสนาอยางแทจริงแมถงึญาตโิยม
ท้ังหลายเอง ก็คงจะเปนทัศนียะ และเปนปสาทนียะแกกันและกัน

ส ําหรบัมโนภาวนยีะน่ี ตามปกตทิานใชนอย มกัจะใชกบัทาน
ท่ีเปนพระอรหนัต ก็เอาละ ขอใหเปนปสาทนยีะกย็งัด ีกพ็อแลวที่จะ
ทํ าใหสังคมของเราอยูรมเย็นเปนสุข อยูกันดวยความรูสึกเปนมิตร
มไีมตร ี มคีณุคาตอกนั และรูสกึในคณุคาของกนัและกนั ช่ืนชมตอกนั
หวังวาบรรยากาศของวัดจะไดชวยใหมีความรูสึกที่ดีงามเหลานี้

ญาติโยมที่มาวัดก็อยางที่กลาวแลว ไมใชเฉพาะมาทํ าบุญ
ทํ ากุศลถวายทานเลี้ยงพระอยางเดียว แตไดมาชวยกันจัดดูแลวัด
ทํ าใหสถานที่วัดรมร่ืน ชวยปลูกตนไมบาง ทํ าความสะอาดบาง
จัดตกแตงตางๆ  ตองขออนุโมทนาไวในที่น้ี

ทานที่มาชวยจัดเตรียมงานตางๆ น้ัน ทุกคนยอมมีความ
คิดหวังอยางเดียวกัน คือมีความมุงมาดปรารถนาดีตอผูท่ีจะมา
รวมงาน โดยตั้งใจวา ขอใหสาธุชนทั้งหลายมาวัดแลว จงไดความ
สดชื่นเบิกบานใจ ราเริงผองใส ไดความสุขสงบกลับไป ได
ประโยชนทางศีล ทางจิตใจ แลวก็ไดปญญา ไดความรูความเขาใจ
ตองตั้งความหวังตอกันอยางนี้

ถาเราตั้งความหวังตอกันอยางนี้ วาขอใหผูท่ีมาแลว ได
ประโยชนมีความสุขโดยทั่วกัน ก็เปนจิตใจที่ดี เปนกุศลในตัว
พระก็ตองตั้งจิตอยางนี้ตอญาติโยม  เปนหลักของพระพุทธศาสนา

เรามาในวนันี ้ ก็เปนอนัวาไดกายสามคัคีและจติสามคัคแีลว
โดยมีความหวังดีปรารถนาดีตอกัน เปยมดวยศรัทธาและเมตตา
เปนพื้นฐานที่ดีงาม มีจิตใจเปนบุญเปนกุศลทั่วกัน อาตมภาพก็ขอ
อนุโมทนา
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ล ําดบัขัน้ความสํ าคัญ ของวันสํ าคัญ

วันนี้ ท่ีจะตองกลาวเปนพิเศษก็คือเรื่องวันวิสาขบูชา สวน
ท่ีพูดเกริ่นนั้นเปนเรื่องทั่วๆ ไป

กอนที่จะพูดเรื่องวันวิสาขบูชา ก็ตองขอประทานอภัยนิด
หนอย ท่ีจะพูดถึงเรื่องตัวเอง คือ โยมหลายทานจะแปลกใจวา วัน
น้ีอาตมาลงมาไดอยางไร  เมื่อกี้ แคใหศีลก็ไมคอยตลอด เหนื่อย
แลวก็ใจสั่น ความจริงสภาพรางกายไมไดดีกวากอนนี้ท่ีไมไดลง
แตเหตุผลท่ีคราวนี้ลงมานั้น เกี่ยวกับเรื่องของวันสํ าคัญ  ก็เลยขอ
ถือโอกาสพูดเสียหนอย  คือวันสํ าคัญที่บอกตอนตนวาเปนวัน
สํ าคัญที่สุด

ทํ าไมจึงวาวันวิสาขบูชาสํ าคัญที่สุด เรามีวันสํ าคัญตางๆ
ซ่ึงบางทีก็ไมสํ าคัญ แตเปนวันที่วัดมีงาน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม
ก็มีงานที่โยมมาทํ าบุญทํ ากุศลโดยปรารภวันเกิดของอาตมภาพ 
แลวตอนนี้ก็เลยขยายเปนวันเด็กไปดวย

วันเกิดนั้นในแงตัวงานไมถือวาสํ าคัญ เพราะฉะนั้น ถาเจ็บ
ปวยบางเล็กนอย ก็เปนอันวาไมตองลง เพราะถือวาโยมมาทํ าบุญ
ก็เปนเรื่องที่โยมมีความปรารถนาดี เมื่อโยมทํ าบุญแลว ตัวไมไดลง
โยมก็อุทิศสวนกุศลไปใหได ไมมีปญหา น้ีเปนวันแบบที่หนึ่ง เปน
เรื่องของวันคลายวันเกิดเทานั้น ไมใชวันสํ าคัญจริง

ตอมา วันสํ าคัญอีกประเภทหนึ่ง คือวันสํ าคัญตามวัฒน
ธรรมประเพณี อยางวันสงกรานต เปนวันที่สํ าคัญสํ าหรับประเทศ
ชาติ หรือสํ าหรับสังคมทั้งหมด เปนวันที่ญาติโยมมาประชุม แสดง
ความรักความปรารถนาดีตอกัน ท้ังตอผูอยูและผูลวงลับไปแลว
เรียกวามาทํ าบุญรวมญาติ อุทิศสวนกุศลแกปู ยา ตา ยาย เปนตน
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ในโอกาสอยางนี้ โยมมาแสดงความปรารถนาดี พรอม
เพรียงสามัคคี พระก็มาแสดงนํ้ าใจ โดยมารวมอนุโมทนา มาชวย
อํ านวยความสะดวกในการที่ญาติโยมบํ าเพ็ญกุศล พระองคไหน
จะมาไดก็ดี แตถาเจ็บปวย ก็ไมตองมา อยูในขั้นที่สํ าคัญขึ้นมาอีก
แตยังไมสํ าคัญที่สุด

จากนั้นก็มาถึงวันสํ าคัญทางพระพุทธศาสนาโดยตรง ซ่ึงมี
หลายวัน แลวก็ยังแยกซอยออกไปไดเปน ๒ กลุม

กลุมแรก ก็คือ วันเขาพรรษา วนัออกพรรษา* เปนวันสํ าคัญ
สํ าหรับพระสงฆ โดยมีกิจท่ีทานตองทํ าตามขอกํ าหนดทางพระ
วินัย และในการปฏิบัติกิจของทานตามพระพุทธบัญญัติน้ัน ญาติ
โยมไมเขาไปรวมทํ าดวย

แตเพื่อแสดงความอุปถัมภสนับสนุน ญาติโยมก็มาถวาย
กํ าลังและอํ านวยความสะดวก ดวยการเลี้ยงภัตตาหารและถวาย
วัตถุปจจัยที่ทานจะตองอาศัย จนเกิดเปนประเพณีทํ าบุญ ไดแก
การถวายเทียนพรรษาและถวายผาอาบนํ้ าฝนในตอนเขาพรรษา 
และตักบาตรเทโวตอนออกพรรษา

ในพิธีทํ าบุญอยางนี้ พระสงฆออกมาฉลองศรัทธาสนอง
น้ํ าใจของญาติโยม ซ่ึงควรยิ่งที่จะมา แตถารูปใดมีเหตุขัดของอัน
ควร ก็ยกเวนไป

ทีน้ีก็มาถึงกลุมท่ีสอง ไดแกวันอยาง วิสาขบูชา มาฆบูชา
อาสาฬหบูชา กลุมน้ีเปนวันที่พุทธบริษัททั้ง ๔ ไมวาเปนภิกษุ-
ภิกษุณี หรืออุบาสก-อุบาสิกา จะตองแสดงนํ้ าใจของตนตอพระ
                                                                                                    
* ถาพูดอยางเครงครัด ก็เปนวันสุดทายของพรรษา หรือวันส้ินสุดพรรษา แตทางพระสงฆ
มีคํ าเฉพาะ เรียกวา วันปวารณา
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พุทธเจา ตอพระธรรม ตอพระสงฆ พูดสั้นๆวา ตอพระรัตนตรัย จึง
เปนหนาที่ของแตละบุคคลนั้นเลยทีเดียว อยางพระแตละองคก็มี
หนาที่ตอพระรัตนตรัย ตองมาแสดงนํ้ าใจ แบบนี้ถาไมจํ าเปนจริงๆ
ไมควรขาด เปนเครื่องวัดความสํ าคัญขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

ทีน้ี ในบรรดาวันสํ าคัญแบบนี้ ท่ีเรียกวา “บูชา” ท่ีเราจัดกัน
ตามปกติ ซ่ึงมี ๓ วัน คือ วิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชานั้น ถือ
วาวันวิสาขบูชาสํ าคัญที่สุด เพราะเปนวันประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา เพราะมีวันนี้ วันอื่นจึงมีได

เพราะพระพุทธเจาตรัสรู เกิดมีพระพุทธเจาขึ้นมา จึงมีวัน
อาสาฬหบูชาที่พระสงฆมาประชุมกัน ถาไมมีวันวิสาขบูชา วันอา
สาฬหบูชาก็มีไมได พระพุทธเจาไมไดตรัสรูแลว ใครจะไปสั่งสอน
วันมาฆบูชาก็เชนเดียวกัน  เปนวันที่สืบเนื่องมาจากวันที่พระพุทธ
เจาทรงประกาศธรรมเผยแผพระศาสนา เพราะฉะนั้น ถาจํ าเปน
จริงๆ ลงไมได ก็ตัดไปอีก ๒ วัน ก็เหลือวันวิสาขบูชา

เปนอันวา วันวิสาขบูชาตองพยายามลงใหได เปนเรื่องของ
วันสํ าคัญซึ่งมีความสํ าคัญตามที่กลาวมา ก็ขอโอกาสเลาเหตุผลไว

เมื่อพูดแลววา วันนี้คือวิสาขบูชา เปนวันสํ าคัญที่สุด เราก็
มาพูดถึงความหมายของวันวิสาขบูชากันอีก

อยางไรก็ตาม เราก็รูกันอยูแลววา วันวิสาขบูชามีความ
หมายและความสํ าคัญอยางไร โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่มี
ศรัทธา ไดศึกษามามาก แลวก็มารวมกิจกรรมกันไมท่ีน่ีก็ท่ีโนน
เรียกวาทุกป ก็ยอมมีความแมนยํ าในเรื่องเหลานี้ เพราะฉะนั้น ก็
ไมจํ าเปนที่จะตองมาทบทวนกันอีกวา วันนี้มีความหมายอยางนั้น
อยางนี้ แมกระทั่งวาพระพุทธเจาตรัสรูอะไร วันนี้ก็จะไมทบทวน
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แตเราสามารถยกความหมายแง มุมแงคิดเกี่ยวกับวัน
สํ าคัญเหลานี้มาพูดกันในแตละครั้ง แตละโอกาส ยักยายเปลี่ยน
แปลงไป เรียกวาเปนปริยายเทศนา  (ปริยาย น่ีแหละมาเปนไทย
วา “บรรยาย”)

วันวิสาขบูชาส ําคัญ ที่เปนวันเกิด ๓ อยาง

สํ าหรับวันวิสาขบูชานี้ แมแตความหมายเบื้องตน หรือ
ความหมายพื้นฐาน ท่ีเราบอกกันวา เปนวันประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพานของพระพุทธเจา เราก็ยังสามารถพูดแนวใหมอีกได
แลวแตจับแงความหมาย

วันนี้ ขอใหความหมายของวันวิสาขบูชาอีกแบบหนึ่งวา
เปนวันเกิดทั้งหมด คือ เปนวันเกิด ท้ังวันประสูติ วันตรัสรู และวัน
ปรินิพพาน

ท ําไมจึงวาเปนวันเกิด?
ในความหมายแรก แนนอนวาชัดอยูแลว วิสาขบูชาเปน

วันที่เจาชายสิทธัตถะประสูติ เรียกงายๆ ก็คือเกิด ไดแกเจา
ชายสิทธัตถะเกิด

สอง ท่ีวาเปนวันตรัสรู ก็คือเปนวันที่เจาชายสิทธัตถะเกิด
เปนพระพุทธเจา พระพุทธเจาเกิดจริงในวันตรัสรู

ตอมา สาม ปรินิพพาน เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน ก็เกิด
พุทธศักราช พุทธศักราชนั้นกํ าหนดจากการปรินิพพานของพระ
พุทธเจา และเพราะมีการเกิดของพุทธศักราชนี้แหละ เราจึงมี
เครื่องกํ าหนดหมายวา พระพุทธศาสนาดํ ารงอยูสืบตอกันมานาน
เทาไร เปนเครื่องกํ าหนดยอนลงไปถึงพระประวัติของพระพุทธเจา
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และเหตุการณท้ังหมดทุกอยาง
พุทธศักราชนี้เปนตัวเชื่อมท่ีสํ าคัญ และเปนสายโยงที่

ยั่งยืนอยูจนถึงปจจุบัน ตอเนื่องโยงตัวเรากับพระพุทธเจา และทั้ง
พระพุทธเจากับเจาชายสิทธัตถะนั้น

ในที่น้ี ก็จึงบอกวา วันวิสาขบูชาเปน วันเกิด ๓ อยาง คือ
เกิดเจาชายสิทธัตถะ เกิดพระพุทธเจา แลวก็เกิดพุทธศักราช

สํ าหรับในประเทศลังกา (รวมถึงอินเดีย) และพมานั้น เขา
นับตางจากเรา คือ พอพระพุทธเจาปรินิพพาน เขาก็นับทันที
เพราะฉะนั้น  ปน้ันจึงเปนพุทธศักราชที่ ๑

แตตามแบบของเรานั้น  ยังไมเริ่มนับ แตหลังจากพระพุทธ
เจาปรินิพพานผานไปแลว ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน … ๑ เดือน ๒ เดือน
๕ เดือน ๑๐ เดือน ๑๒ เดือน

พอครบ ๑๒ เดือน คือครบ ๑ ป เราจึงพูดวา พระพุทธเจา
ปรินิพพานลวงแลว ๑ ป เริ่มพุทธศักราช ๑ ของเรานับเวลาที่ลวง
แลว คือนับจํ านวนปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานลวงแลว แตของพมา
ลังกา นับลํ าดับปท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานผานไป

ดวยเหตุน้ี พุทธศักราชในประเทศไทย ซ่ึงรวมไปถึง ลาว
และเขมรดวย  จึงชากวาในพมา  และลังกา  ๑ ป  ญาติโยมตอง
ทราบดวย เวลานี้ ในลังกาและพมา เปนพุทธศักราช ๒๕๔๘  แลว
ขณะที่ของเรายังเปน ๒๕๔๗  นับตางกันอยางนี้

น่ีเปนเรื่องที่ควรจะทราบเหมือนกัน เปนเรื่องความหมาย
งายๆ เอามาพูดพอเปนเรื่องทักทาย
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โพธิญาณที่เปนแกนของวิสาขบูชา
สอนใจมิใหระยอตอความยากแหงการลุถึงความสํ าเร็จ

ทีน้ีเราควรพูดใหลึกลงไปอีก สิง่ส ําคญัอยางหนึง่ทีค่วรจะ
พดูเกีย่วกบัวนัวสิาขบชูา กอ็ยางที่บอกแลวเมือ่กีว้า ตวัจรงิทีส่ ําคญัที่
สุดก็คือ การตรัสรู การประสูติของเจาชายสิทธัตถะมีความหมาย
ข้ึนมา ก็เพราะวา จากเจาชายสิทธัตถะจึงมีพระพุทธเจาได การที่
เจาชายสิทธัตถะประสูติก็เลยพลอยมีความสํ าคัญไปดวย

การปรินิพพานก็เหมือนกัน มีความสํ าคัญก็เพราะเปนการ
ลวงลับจากไปของพระพุทธเจา ผูท่ีไดตรัสรู

การตรัสรูเปนสิ่งสํ าคัญที่สุด เพราะฉะนั้น เราก็จะมา
พิจารณาความหมายของวันวิสาขบูชา ในแงของการตรัสรู แตเรื่อง
ตรัสรูในแงอะไรจะยังไมพูดในที่น้ี

สวนที่จะพูดก็คือ มีแงคิดอยางหนึ่งวา การตรัสรูก็คือการ
สํ าเร็จเปนพระพุทธเจา ซ่ึงเปนความสํ าเร็จท่ีสํ าคัญอยางยิ่ง การ
สํ าเร็จเปนพระพุทธเจานี้ เราเห็นไดชัดตามพุทธประวัติวา เปนสิ่งที่
มิใชไดมาโดยงาย เปนความสํ าเร็จท่ีเกิดขึ้นยากนักหนา

พระพุทธเจาเองก็ตรัสบอยๆ ตั้งแตเมื่อเริ่มจะเสด็จไป
ประกาศธรรม ก็ทรงปรารภวา ธรรมที่ตรัสรูน้ี พระองคไดบรรลุโดย
ยาก (“กิจฺเฉน เม อธิคตํ” แปลวา ธรรมนี้เราบรรลุแลวโดยยาก)
แลวกต็รสัตอไปวา หมูสตัวท้ังหลายมวัลุมหลง เพลดิเพลนิ มวัเมาอยู
ในสิง่ตดิของทัง้หลายมากมาย ธรรมที่พระองคตรัสรูน้ัน ละเอยีด
ออน เขาใจไดยาก คนเหลานี้จะไมสามารถเขาใจตามได เพราะ
ฉะนั้น พระองคจึงโนมพระทัยไปในการที่จะไมทรงแสดงธรรม

แตตามเรื่องที่บอกวาพรหมอาราธนา เมื่อพระองคไดทรง
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พิจารณาวา สัตวท่ีมีธุลีในดวงตานอยก็มีอยู เพราะฉะนั้น ก็จะมีผู
ท่ีสามารถเขาใจธรรมที่ทรงแสดงได โดยทรงพิจารณาดังนี้ พระ
พุทธเจาจึงทรงตัดสินพระทัยที่จะออกไปประกาศธรรม

น่ีเปนเรื่องตอนที่ตรัสรูแลว แตกอนตรัสรูยิ่งชัดกวานั้นอีก
คือตอนที่พระพุทธเจาจะประทับน่ังที่โคนโพธิ  ในราตรีกอนตรัสรู
พระองคตรัสวา สิ่งที่จะลุถึงไดดวยเรี่ยวแรงความเพียรพยายาม
ของบุรุษ (คํ าวาเรี่ยวแรงของบุรุษน้ีเปนสํ านวน  หมายความวาของ
คนนั่นเอง)  ถาเรายังไมบรรลุ เราจะไมลุกขึ้น แมวาเลือดเนื้อจะ
แหงเหือดไป

น่ีกแ็สดงวา ธรรมะทีต่รสัรูไมใชงายๆ พระองคตองอธษิฐาน
พระทัย คือตั้งพระทัยเด็ดเดี่ยววา ถายังไมตรัสรู ยังไมบรรลุจุด
หมายแลว จะไมเสด็จลุกขึ้นเลย อันนี้ก็แสดงวาเปนเรื่องที่ยาก

ยิ่งยอนดูตอไป การที่จะเปนพระพุทธเจาได ตองบํ าเพ็ญ
บารมีมากมาย

บารมี ก็คือบุญอยางเยี่ยมยอด บุญคือความดี บารมีก็คือ
ความดีของคนที่ยอดเยี่ยม หมายความวา เปนความดีซ่ึงคนที่ไมมี
ความเขมแข็งเพียรพยายามจริงๆ ทํ าไมได แปลงายๆ วา คุณ
ความดีท่ีบํ าเพ็ญอยางยวดยิ่ง เชนวา จะบํ าเพ็ญทาน ก็บํ าเพ็ญ
อยางชนิดวาสละชีวิตใหได จะบํ าเพ็ญศีล ก็ยอมสละชีวิตเพื่อศีล
ได เปนตน จึงจะเปนบารมี

กวาจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาได ตองบํ าเพ็ญบารมีถึง ๑๐
ขอ และครบ ๓ ข้ัน เพราะฉะนั้น ความสํ าเร็จน้ีจึงเปนสิ่งที่ไดมา
โดยยาก คือตองเขมแข็ง มีความเพียรพยายามยิ่งยวดที่สุด



ภาค ๒

วิสาขทัศน เพื่อรัฐและเพื่อโลก

ความสํ าเร็จทั้งหลาย จะไดมาโดยงายก็หาไม

ทีน้ี เรามานึกดูถึงความสํ าเร็จของคนทั้งหลายในโลก เปน
ธรรมดาวา ความสํ าเร็จในการสรางสรรคชีวิต สรางสรรคสังคม
และทํ าสิ่งดีงามตางๆ ไมใชเปนสิ่งที่บรรลุผลไดงายดาย คนจะตอง
มีความเพียรพยายาม ตองมีความเขมแข็ง ตองมีความอดทน ตอง
มีคุณสมบัติตางๆ มากมาย และตองดิ้นรนฝกฝนตัวเอง รวมแลวก็
คือตองพัฒนาคน

เมื่อพูดถึงความสํ าเร็จของแตละคน คนนั้นก็คือตัวเอง
หมายความวาตองพัฒนาตน ถาเปนสังคม ก็ตองชวยกันพัฒนา
คนทั้งหลาย ท่ีจะมารวมกันสรางสรรคสังคมนั้น ใหเปนคนที่เขม
แข็ง มีความเพียรพยายาม ใจสู เปนตน จึงจะสรางความสํ าเร็จได

ถาใชหลักธรรมงายๆ เราก็บอกวา อิทธิบาท ๔ ไงละ ตอง
มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา อันนี้ก็ยิ่งชัด ไมวาจะพูดสํ านวนไหน
อยางไร ก็คือตองมีความเขมแข็ง มุงมั่น แนวแน จริงจัง ซ่ึงหมาย
ถึงวาตองมีปญญาเขมดวย

ในเมื่อผลท่ีหมาย ความเจริญงอกงาม ความดี ความเลิศ
ประเสริฐสุดของมนุษยก็ตาม ความดีงามของสังคมก็ตาม สันติสุข
ของโลกก็ตาม จะเกิดขึ้นได ลวนเปนความสํ าเร็จท่ีตองอาศัยความ
เพียรพยายาม การสรางสรรคดวยเรี่ยวแรงความเขมแข็งอยางนี้
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เราจึงตองพยายามชักชวนกัน  ในการที่จะพัฒนาตัวเอง ใหมีคุณ
ธรรมความดี ความเขมแข็ง ความขยันอดทน

ตั้งตนแตในครอบครัว พอแมก็จะตองอบรมเลี้ยงดูลูกของ
ตนใหเปนคนมีจิตใจใฝในความดีงาม รักความรู รักการสรางสรรค
มีจิตใจเขมแข็ง ขยันหมั่นเพียร ไมใจเสาะเปราะบาง ไม
เหยาะแหยะหยิบโหยง เปนตน

กวางออกไปในสังคม เราจึงตองมีการจัดการศึกษา มีการ
ฝกฝนอบรมใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาตน ตลอดจนผูคนทั่วไป
คอืประชาชนทัง้หมด กต็องใหมคีณุสมบตัแิละใหมคีณุธรรมเหลานี้

ความสํ าเร็จของผูนํ าที่ยิ่งใหญ
คอืพาคนชนะความยากไปถึงความสํ าเร็จที่สรางสรรค

ไมใชแคน้ัน เรื่องนี้จะตองพัฒนากันขึ้นไปถึงระดับผูนํ า
ประเทศ หรือผูปกครองบานเมืองเลยทีเดียว  เพราะผูปกครองบาน
เมืองนั้น จะตองมานํ าประชาชนใหเกิดเรี่ยวแรงกํ าลังกาย-ใจ-
ปญญา-สามัคคี ในการสรางสรรค

ตัวผูปกครองที่จะนับไดวาเปนผูนํ ามีความสามารถ ก็คือผู
ท่ีมาเปนศูนยรวมประสานใจ ชวยชักชวน ชักจูง กระตุนเราจิตใจ
ของคนรวมชาติ ใหใฝในการสรางสรรคความดีงาม ใหมีความเขม
แข็งอดทน มีความเพียรพยายามไมระยอทอถอย ใหมุงมั่นที่จะ
ชวยกันพัฒนาชีวิต พัฒนาสังคม มีปญญาหยั่งรูมองกวางคิดไกล
สามารถชี้แนะนํ าทางวามีอะไรดีงามที่ชีวิตและสังคมควรจะไดควร
จะถึง ใหตระหนักวาสังคมของเรามีอะไรเปนปญหาที่จะตองแกไข
มีอะไรที่จะตองชวยกันสรางสรรค แลวพากันบุกฝาไป
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ถาผูนํ าทานใดมีความสามารถนี้ มาชวยกระตุนเราใหคน
ในชาติมีแนวคิด มีทิศทาง มีกํ าลังใจ และมีเรี่ยวแรงที่จะสราง
สรรคทํ าความดี รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได ประเทศชาติน้ัน
ก็จะเจริญงอกงามเขมแข็ง เฉพาะอยางยิ่งในระยะยาว

เพราะฉะนั้น ถาพูดใหสั้น หนาที่ของผูนํ าก็คือ ตองคอย
กระตุนเราชักจูงประชาชนใหไมประมาท

ไมประมาท ก็คือ ไมหลงระเริง ไมออนแอ ไมมัวเมา ไม
ปลอยปละทิ้งโอกาสแหงการสรางสรรค ไมมองขามละเลยที่จะแก
ไขปองกันเหตุปจจัยแหงความเสื่อม ไมมัวขลุกขลุยจมอยูกับสิ่ง
เสพบํ าเรอบันเทิงตางๆ ท่ีจะยั่วยวนลอเราใหไหลลงไปในทางเสื่อม
หรือทํ าใหลาชา รวมแลวก็คือท่ีจะทํ าใหประมาท

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสสอนพระเจาปเสนทิโกศล
วา ในฐานะที่พระองคเปนพระราชา สิ่งสํ าคัญก็คือ

๑. พระองคตองมีกัลยาณมิตร และ
๒. (พระองคผูมีกัลยาณมิตรนั้น) จะตองเปนผูไมประมาท
การอยูดวยความไมประมาท โดยมีกัลยาณมิตรนั้น สํ าคัญ

อยางยิ่ง คือ ตองมีขาราชบริพาร มนตรี คนที่มารับใชรวมงาน ผู
สนองงานตางๆ ตลอดจนที่ปรึกษา ท่ีเปนคนดี มีความรู มีความดี
งาม มีคุณธรรม มีความสามารถ ใฝดี ตองการจะสรางสรรค
ประเทศชาติสังคมใหดี ไมละโมบทุจริต ไมคิดหลอกลวงมุงหาแต
ลาภ แลวก็ใหคํ าแนะนํ าอะไรตางๆ ท่ีดีงามแยบคาย

ถาผูนํ าทํ าไดอยางนี้ ก็จะมีประชาชนเปนกัลยาณมิตรดวย
ประชาชนก็จะมีจิตใจใฝดี มีความรักความสามัคคี มีจิตใจรวมกัน
และมีไมตรีจิตตอผูบริหารประเทศชาติบานเมือง เปนกัลยาณมิตร
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ตอกัน แตผูนํ านี่แหละตองทํ าตัวใหเปนกัลยาณมิตรกอน เพราะ
เปนผูนํ าที่จะชักจูงเขาไปในทางที่ถูกตองดีงาม

ถานํ าถูกทางอยางนี้ สังคมก็จะมีความสามัคคีพรอม
เพรียงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทางที่ดีงาม มีเอกภาพของผูท่ีเปน
กัลยาณมิตร ก็จะรวมกํ าลังกันไดเขมแข็ง สามารถฟนฝาอุปสรรค
แกไขปญหา และนํ าประเทศชาติไปสูความเจริญงอกงามไดแน
หลักการนี้เปนสิ่งสํ าคัญ เปนหัวใจของการสรางสรรคประเทศชาติ

คุณธรรมของผูปกครองนั้นมีเยอะแยะ มีภาวะผูนํ าดาน
ตางๆ มากมาย แตในที่สุดแลว พระพุทธเจาตรัสยํ้ าวา ผูนํ าตองมี
กัลยาณมิตร ถาเพื่อนพองบริวารผูบริหารบานเมืองดวยกัน ตลอด
จนผูทํ างานรับราชการทั้งหลาย ไมเปนกัลยาณมิตร เปนคนทุจริต
ไมซ่ือตรง ประมาท มัวเมา หลงอามิส ไมมีคุณธรรม ก็เปนจุดออน
รายแรงที่สุด

เมื่อมีคนเปนกัลยาณมิตรแลว ก็ตองไมประมาทในทุกภาร
กิจและเหตุการณดวย

เมื่อผูนํ าไมประมาท ก็จะรักษาและขยายวงกัลยาณมิตร
เพิ่มข้ึนดวย แตถาผูนํ าประมาทเสีย นอกจากตัวเองประมาทแลวก็
จะพาใหผูอื่นประมาทดวย กัลยาณมิตรที่ไมมั่นก็จะผันแปรไป
กลายเปนปาปมิตร เลยไปกันใหญ จะหายนะกันทั่วทั้งสังคม
เพราะฉะนั้นจะตองพยายามถือหลักนี้ใหมั่น

พระพุทธเจาทรงใหหลักนี้แกพระเจาปเสนทิโกศลวา ในที่
สุดแลว คุณสมบัติของผูนํ าจะมีอะไรก็ตาม ตองมี ๒ ขอน้ีดวย
เปนตัวคุมและเปนหลักประกันไว  คือ ตองมีกัลยาณมิตร และตอง
ตั้งอยูในความไมประมาทตลอดเวลา
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แลวก็อยางที่วา ไมใชไมประมาทเฉพาะตนเองเทานั้น
ตองชักชวนกระตุนเราคนขางเคียงและประชาชนใหไมประมาท
ดวย  แตเมื่อตนเองไมประมาทแลว ก็งายที่จะทํ าใหประชาชนไม
ประมาทดวย  มักไปดวยกัน  อันนี้เปนเรื่องที่ตองยํ้ าไว

ผูนํ าที่มีความสามารถจริงอยางนี้ จะนาชื่นชมมาก ทํ า
อยางไรเราจึงจะมีผูนํ าที่คอยกระตุนเตือนชักนํ าประชาชนใหไม
ประมาท ไมใหลุมหลงมวัเมาหมกจมอยูกบัความมกังายใตกอง
เหยือ่ลอ แตคอยปลกุเราใหสงัคมเขมแขง็ทีจ่ะกาวไปในทางของ
การสรางสรรค ไมระยอในการสูหนาแกปญหา และมุงมั่นในการ
ทํ าสิ่งดีงามใหเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไป

รัฐศาสตรบอกชื่อตัว วาติดกรอบรัฐ
ขึน้ไปยันเพดานชาติ ว่ิงตามลัทธิศาสนอุดมการณ

เรื่องของสังคมประเทศชาติท้ังหลาย ท่ีมีความเปนไปตางๆ 
น้ัน มีเหตุปจจัยที่หลากหลาย ท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  
และเหตุปจจัยเหลานั้นก็ซับซอนหลายชั้น เชน ท้ังปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกสังคมนั้น ก็มีท้ังปจจัยขางในและปจจัยขาง
นอกจิตใจของบุคคลเปนตัวบีบคั้นขับดัน

กรณีตรงขามกับท่ีพูดขางตน มีมาแตสมัยโบราณนานนัก
หนาแตไหนแตไรแลว เปนธรรมดาวา ในการปกครองก็มีประเทศ
ของเราและประเทศของเขา มีประเทศที่เปนฝายของตัวและ
ประเทศที่เปนฝายศัตรู มีรัฐอื่นภายนอกทั้งใกลและไกล แลวก็มี
ปญหาในการขัดแยงกระทบกระทั่งกัน มีการแขงขันแยงชิงอํ านาจ 
รบราฆาฟนทํ าสงครามกันบอยๆ
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เพราะฉะนั้น ความคิดทางรัฐศาสตรแตไหนแตไรมาจึงมุง
ใหเราได ใหเราเหนือเขา ใหเราชนะ และหาทางวา ถาเปนฝายอื่น
พวกอื่น เราไมตองการใหเจริญงอกงาม เราก็ไปทํ าใหประมาทเสีย

อยางเรื่องสงครามภารตะ ในกาพยมหาภารตะ ท่ีเลาเรื่อง
ราวเหตุการณสมัยประมาณ ๘๐๐ ปกอนพุทธกาล (แตวรรณกรรม
ท่ีแตงเปนมหากาพย ซ่ึงเลาเรื่องนี้ เกิดหลังพุทธกาลราว ๒๐๐–
๙๐๐ ป) แมจะมีความคิดคํ านึงทางธรรมที่เรียกวาเปนปรัชญาไม
นอย แตพูดรวมๆ วา พวกวรรณคดีในยุคที่ถือวาเปนเรื่องราวกอน
พุทธกาลนี้ แสดงหลักรัฐศาสตรการปกครองแบบที่วา ตางฝายก็
จะแยงชิงอํ านาจซึ่งกันและกัน ตางก็มุงหมายความยิ่งใหญของตน

เพราะฉะนั้น หลักการทั่วไปก็คือ รัฐท้ังหลายจะสรางความ
ยิ่งใหญของตน บนความยอยยับของรัฐอื่น เปนอยางนั้นเรื่อย
ตลอดมา ดวยเหตุน้ี ผูปกครองจะตองพยายามใหรัฐอื่นออนแอ

อยางตํ าราการปกครองสมัยโบราณยุคปูพระเจาอโศก คือ
พระเจาจันทรคุปต ซ่ึงมีพราหมณจาณักยะเปนมหาเสนาบดีหรือ
ปุโรหิต จาณักยะที่เรียกไดวาเปนผูสรางพระเจาจันทรคุปตข้ึนมานี้
ไดแตงตํ ารารัฐศาสตรสํ าคัญเรียกวา อรรถศาสตร วาดวยหลักการ
ปกครองซึ่งใชกันมาในอินเดียโดยตลอด

อรรถศาสตรสอนวิธีการใหกษัตริยแสวงหาความยิ่งใหญ 
บอกกลวิธีวาจะขึ้นสูความยิ่งใหญมีอํ านาจสูงสุดไดอยางไร จะ
สรางรัฐของตนใหยิ่งใหญเจริญรุงเรืองไดอยางไร

ความคิดในทางรัฐศาสตรโดยทั่วไปก็จะเปนอยางนี้ คือวา
พระราชาซึ่งเปนผูปกครองที่ดีน้ัน มีความปรารถนาดีตอประชาชน
ในรัฐของตน แตวาแคของตัวนะ สํ าหรับรัฐอื่นฉันพรอมท่ีจะหํ้ าหั่น
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เต็มท่ี
เพราะฉะนั้น กจ็ะมวีธิกีารที่วาท ําอยางไรจะใหรัฐอืน่จมอยู

ในความออนแอ เชนวา รัฐท้ังหลายทีอ่ยูใกลเคยีง ถาเกงขึน้มา อาจ
เปนอันตรายตอเรา เราก็หาทางใหเขาขัดแยงกันไว เมื่อเขาขัดแยง
กัน เราก็สบาย นอกจากวาเมื่อเขามัวยุงกันอยู จะไมมายุงกับเรา
แลว เขายังมาพึ่งหรือหวังพึ่งเราดวย เพราะวาทั้ง ๒ ฝาย เมื่อขัด
แยงกันแลว ก็ตองหาพวก เราก็ยิ่งสบาย เขาทางโนนที เขาทางนี้ที

ถาไมอยางนั้น ก็อาจจะใชวิธีการตางๆ ในการปลุกปนยุ
แหยหรือลอหลอกมอมเมา ท่ีจะทํ าใหประชาชนของรัฐอื่นออนแอ 
จมอยูในความวุนวายกันเองหรือมัวเมาประมาทเสีย ซ่ึงปจจุบันนี้ก็
อาจจะยังมีการใชกันอยูก็ได

ดังที่ไดรูเห็นกันวา ถอยหลังไปสมัยอาณานิคม ญาติโยม
เกาๆ ก็คงจํ าไดอยูวา อังกฤษก็ปกครองอาณานิคม ฝร่ังเศสก็
ปกครองอาณานิคม ซ่ึงก็อยูแถวๆ น้ี ใกลๆ รอบๆ เมืองไทยนี่เอง  

เราจะไดยินวา อังกฤษนั้นเนนวิธีปกครองอาณานิคมแบบ
ท่ีฝร่ังเรียกวา “divide and rule” คือ แบงแยกแลวปกครอง หมาย
ความวา ประเทศอาณานิคมหรือเมืองขึ้นทั้งหลายนี้ เขาจะตองทํ า
ใหประชาชนหรือคนภายใน ตั้งแตผูบริหารประเทศที่เปนเมืองขึ้น
แตกแยกกัน  เมื่อแตกแยกกันแลว  พวกนี้ก็จะยุงนัวเนียกันอยูขาง
ใน ไมมาคิดกูเอกราช  หรือจะไมมาคิดแข็งขืนตอผูปกครอง

เปนอันวา อังกฤษใชวิธีปกครองแบบนี้จนเปนที่รูกัน เรียก
วา  “divide and rule” ใหคนขางในประเทศแตกกันเสีย  แลวเขาก็
ปกครองไดสะดวก   
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ทีน้ีฝร่ังเศส เราก็วาไปตามที่รูกันมาวา ฝร่ังเศสนั้นใชวิธีทํ า
ใหประชาชนมัวเมา เพลิดเพลิน เชน ปลอยตามใจหรือมอมเมา ให
ชาวเมืองขึ้นไดเลนการพนัน ไดดื่มสุรากันใหสบาย พอสนุกสนาน
เพลิดเพลินมัวเมา ก็ติดจม ปวกเปยกปอแป ไมใสใจท่ีจะมาแข็ง
ขืนหรือคิดการอะไร

ท่ีจริง เรื่องแบบนี้เปนวิธีการปกครองที่มีมาแตโบราณ 
อยางในมหาภารตะท่ีพูดถึงเมื่อกี้ ก็แสดงวิธีการอยางนี้ เชนวา เมื่อ
ไปรบชนะประเทศอื่นแลว พวกประชาราษฎรของเขายอมมีความ
เคียดแคนตอประเทศที่ไปตีไปฆาเขา เพราะพอแมพี่นองญาติมิตร
ของเขาตองตายกันไปมากมาย เขาก็มีวิธีการอยางหนึ่งวา ไป
สนับสนุนสงเสริมมหรสพและการละเลนบันเทิงตางๆ ใหแพรหลาย
ท่ัวไป ไปเอาอกเอาใจแบบนี้ใหเขาชอบ

พวกราษฎรเหลานั้นก็ไปลุมหลงเพลิดเพลินมัวเมากับการ
สนุกสนานกินเหลาเมายากัน เลยลืมความแคน หรือสนุกจนหาย
แคนไปเลย บางทียังกลับมานิยมชมชอบฝายประเทศผูปกครองที่
มาเอาใจดวยซํ้ า

แมแตในประเทศของตนเอง ถาผูปกครองใชวิธีท่ีจะทํ าให
ประชาชนเพลิดเพลินหลงระเริงมัวเมาประมาท ก็ไมสามารถจะพน
จากการถูกระแวง เพราะวาคนที่รูหลักรัฐศาสตรมาแตโบราณ เขา
ก็จะคิดสงสัยไดวา ทานผูน้ีมีเจตนาอะไร มุงอะไรกันแน คิดจะเอา
อยางไรกับราษฎร จะเอาราษฎรมาเปนเครื่องมือหาผลประโยชน
ของตัวหรือเปลา หรือจะทํ าใหจมอยูกับเรื่องเหลานี้จนลืมคิดอะไร
สักอยาง

แตรวมแลว ในที่สุด ผลรายก็มาตกที่สวนรวมทั้งสังคม คือ 
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ประชาชนจะประมาท ไมเขมแข็ง ออนแอ ไมมกีํ าลังและไมใสใจท่ี
จะมาชวยกันสรางสรรคประเทศชาติ แมแตชีวิตของแตละคน 
ครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นทั้งหลาย ก็จะกะปลกกะเปลี้ยไปหมด

แมแตอุดมการณใหญๆ และลัทธิศาสนาเปนอันมาก ท่ี
มองอะไรกวางออกไป ก็เขามากํ ากับการเมืองการปกครองและ
เรื่องของสังคม ในลักษณะที่เปนการแบงแยกพวกฝาย แลวก็กลาย
เปนตนเหตุของการบีบคั้นหํ้ าหั่นเบียดเบียนไปเสียเอง แตเรื่องนี้
ยาวมาก ตองขามไปกอน

แนวคิดทางรฐัศาสตรทั่วไป
ยากจะพนการใหตนยิ่งใหญบนความยอยยับของคนอื่น

เปนอันวา เรื่องสํ าคัญในการที่จะนํ าประเทศชาติไปสู 
ความเจริญรุงเรือง กค็ือขอท่ีวา ทํ าอยางไรเราจะชวยกันทํ าให
ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความเพียรพยายาม ในการสรางสรรค
โดยไมประมาท ถาทํ าไดอยางนี้ น่ันคือความสํ าเร็จของผูนํ า ท่ีควร
แกการยกยองอยางแทจริง

ผูนํ าตองมีความสามารถแบบนี้ คือ สามารถกระตุนเราให
คนรวมมือ รวมแรงรวมใจที่จะทํ าการอะไรตางๆ ซ่ึงจะทํ าใหเกิด
ความสามัคคี และก็จะมีความนิยมตอผูปกครองไปดวย

แตทีน้ีจะกระตุนดวยอะไร อาจจะกระตุนดวยโลภะ คือ
ความอยากได ใหยุงกับเรื่องผลประโยชน เรื่องอามิสสิ่งเสพบํ าเรอ 
อาจจะกระตุนดวยโมหะ ใหติดเพลินหลงระเริงมัวเมา หรือบางที
กระตุนดวยโทสะ

ในการกระตุนดวยโทสะ เขาเอาประเทศอื่นหรือศัตรูเปน
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เปา แลวก็ปลุกระดม ทํ าใหเคียดแคนเกลียดชังตอพวกนั้น ยิ่งแคน
เขา ก็ยิ่งมารักเรา แลวก็เกิดกํ าลัง ทํ าใหมารวมดวย

เหมือนอยางฮิตเลอร ทานผูน้ีก็ใชวิธีเอาความแคนของชาว
เยอรมันมาเปนจุดปลุกระดม คือวา ชาวเยอรมันหลังจากแพ
สงครามโลกครั้งที่ ๑ แลว มีความโกรธแคนตอพวกประเทศสัม
พันธมิตรที่ชนะสงครามแลวทํ าสัญญาที่กดขี่พวกเขา จุดนี้เปนปม
แหงความเคียดแคนอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พอฮิตเลอรหยิบ
เอาจุดเหลานี้ข้ึนมาปลุกระดม ชาวเยอรมันก็ยิ่งเคียดแคนและมี
กํ าลังรวมสามัคคีอยางเต็มท่ี เลยเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ข้ึนมา 
น่ันก็คือ กระตุนดวยโทสะ

มนุษยท่ัวไปก็กระตุนกันดวยโลภะบาง ดวยโทสะบาง ดวย
ตณัหาบาง ดวยมานะ ความตองการยิง่ใหญบาง อะไรตางๆเหลานี้

พระพุทธศาสนาตองการใหกระตุ นเร าชักชวนกันดวย
ปญญา ดวยคุณธรรมความใฝปรารถนาดี ซ่ึงเปนเรื่องที่ยากอยู 
หลักรัฐศาสตร ของพระพุทธศาสนาจึงขยายพนขอบเขตผล
ประโยชนและอํ านาจของรัฐ ออกไปถึงประโยชนสุขของทั้งโลก

รัฐศาสตรตั้งแตสมัยโบราณเปนอยางที่วาขางตนนั้นมา
โดยตลอด พราหมณจาณักยะที่พูดถึงเมื่อกี้น้ี มีอีกชื่อหนึ่ง เรียกวา 
เกาฏิลยะ ซ่ึงแปลวา คนเจาเลหน่ันเอง เพราะวาทานใชวิธีท่ีวานี้

สํ าหรับบานเมืองของทาน ทานตั้งระบบการบริหารอยางดี 
หมายความวา มุงหมายใหราษฎรของตัวเองอยูดี มีความรมเย็น
เปนสุข ในรัฐท่ีเขมแข็ง แตสํ าหรับประเทศอื่น ก็ไปทํ าใหเขาออนแอ
อยางที่พูดเมื่อกี้ คือ สรางความยิ่งใหญแหงรัฐของตน บนความ
ยอยยับของรัฐอื่น
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ทางตะวันตกก็เหมือนกัน อยางรัฐบุรุษอิตาลีท่ีเปนนักคิด
นักทฤษฎีทางรัฐศาสตรท่ีมีช่ือเสียงมากของฝรั่ง ช่ือแมคคีอาเวลลี่ 
(Niccolò Machiavelli) ก็สอนระบบที่เรียกวาเจาเลหเจากล ใน
การแสวงความยิ่งใหญ ดวยการกํ าจัดฝายศัตรู ไมวาจะกํ าจัดได
อยางไร เอาทั้งนั้น ไมถือเปนการเสียคุณธรรม

มคีนเทยีบวา จาณกัยะเปนแมคคอีาเวลลี่แหงชมพทูวปี แต
ท่ีจริงไมนาจะเรยีกอยางนัน้ เพราะวาจาณกัยะเกากวาเยอะ จาณกัยะนี่
นับตั้งแตพระเจาจันทรคุปตข้ึนครองราชย ก็ พ.ศ. ๑๖๓ แต
แมคคีอาเวลลี่เพิ่งตายเมื่อ พ.ศ. ๒๐๗๐ (ค.ศ.1527) หมายความ
วา แมคคีอาเวลลี่หลังจาณักยะเกือบ ๒๐๐๐ ป เพราะฉะนั้น จะ
เรียกจาณักยะเปนแมคคีอาเวลลี่แหงชมพูทวีป คงไมถูก ตองเรียก
แมคคีอาเวลลี่เปนจาณักยะแหงตะวันตก หรือแหงยุโรปจึงจะได

แตรวมความวา ท้ังจาณักยะและแมคคีอาเวลลี่มีความคิด
ทํ านองเดียวกันนี้ คือตองทํ าลายศัตรู ซ่ึงเปนแนวคิดที่ยึดถือกันมา 
จนกระทั่งเกิดพระพุทธศาสนา แลวก็เกิดพระเจาอโศก ท่ีนํ าหลัก
พระพุทธศาสนามาใช วาทํ าอยางไร เราจะไมใชมีรัฐศาสตรเพียง
เพื่อชาติ แตมีรัฐศาสตรเพื่อโลก

จากรฐัศาสตรเพือ่ชาติ
กาวใหมขึ้นไปสูรัฐศาสตรเพื่อโลก

การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามองไดกวางขวาง ไมใช
เพียงในแงของธรรมะที่เราเอามาใชปฏิบัติในวัดเทานั้น แตกิน
ความกวางทั่วไปหมด ซ่ึงก็เปนเรื่องธรรมดา ท่ีควรจะเปนและตอง
เปนอยางนั้น เพราะคุณธรรมความดี และสติปญญาอะไรทุกอยาง
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เปนคุณสมบัติท่ีตองใชทุกที่ทุกกาล ปรับขยายไปใชไดทุกระดับ
เพราะฉะนั้น เมื่อจิตใจและปญญาพัฒนาตอมา รัฐศาสตรเพื่อชาติ
ก็กลายเปนรัฐศาสตรเพื่อโลก

หลักความคิดนี้จะเห็นไดแมแตในชาดก ซ่ึงไมใชเปนเพียง
นิทานสํ าหรับสอนเด็ก ถาพูดอยางภาษาคนสมัยนี้ ก็เรียกวา มี
ปรัชญาการปกครอง มีปรัชญาในทางเศรษฐกิจ เปนตน อยูใน
ชาดกนั้นเยอะไปหมด

ชาดกแทนที่จะสอนวา ทํ าอยางไรจะทํ าลายศัตรูได จะแก
แคนเขาใหสํ าเร็จไดอยางไร กลับสอนเรื่องเหลานี้วา ทํ าอยางไร
ประเทศตางๆ รัฐตางๆ จะอยูกันดวยดีโดยไมเบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน น่ีคือกาวใหม ซ่ึงแปลกมากจากระบบความคิดทางการปก
ครองในสมัยโบราณ

ท่ีจริง ความคิดทางการปกครองเดี๋ยวนี้ก็ยังโบราณอยู ยัง
ไมคอยไปไหน ก็ยังคิดแตวา จะเอาอยางไรใหฉันรักษาผล
ประโยชนของฉันได จะทํ าลายฝายศัตรูได คิดกันแตอยางนี้เทานั้น
แลวอยางนี้จะไปสรางสันติสุขใหแกโลกไดอยางไร

มนุษยตองมีความคิดที่จะกาวตอไป  ตองขามพนความ
คับแคบ พระพุทธเจาไดทรงวางหลักขึ้นมา ใหไมคิดแควาจะสราง
ความยิ่งใหญใหแกรัฐของตน แลวก็ทํ าใหรัฐอื่นตองแตกสลายยอย
ยับไป แตทํ าอยางไรจะอยูดีดวยกัน ใหประโยชนของเราเปนสวน
รวมที่แผกระจายไปยังโลก ท่ีมีรัฐตางๆ และมีมนุษยเหมือนอยาง
เราพวกอื่นๆ มากมายอยูรวมกัน

พระเจาอโศกมหาราชทรงเปนผูนํ าหลักธรรมนี้มาใชจริงจัง
ในหลักแหงนโยบายที่เรียกวา ธรรมวิชัย คือแทนที่จะชนะดวย
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ศาสตราวุธ ก็ชนะดวยธรรม
หลักนี้พระพุทธเจาทรงสอนไวในจักกวัตติสูตร (เรียกเปน

ไทยวา จักรวรรดิสูตร ก็ได) เปนตน คือมีในพระสูตรหลายสูตร ซ่ึง
มีพุทธดํ ารัสวา  “อสตฺเถน อทณฺเฑน ธมฺเมน อภิวิชย” น่ีคือท่ีมาใน
พระไตรปฎกของคํ าวา ธรรมวิชัย ซ่ึงเปนหลักการปกครองของพระ
ราชาผูเปนจักรพรรดิ

“จักรพรรดิ” ในที่น้ี หมายถึง จักรพรรดิในความหมายเดิม
ทางธรรม ไมใชจักรพรรดิแบบ emperor

ในเวลาที่แปลเปนภาษาอังกฤษนั้น  จกฺกวตฺติ/จักรพรรดิ น่ี
นักปราชญในวงการภาษาบาลี แมแตฝร่ัง เขาไมแปลเปน
emperor หรอก  แตคนไทยเราเอา “จักรพรรดิ” มาเปนคํ าแปล
สํ าหรับ emperor กันเอง แตท่ีจริงคํ าวาจักรพรรดิไมไดแปลวา
emperor ตองบอกวาเปน emperor ในความหมายของไทย แตใน
วงวิชาการ จกฺกวตฺติ/จักรพรรดิ เขาแปลกันวา  Universal
Monarch  หรือ Universal Ruler คือพระมหากษัตริย  หรือผูปก
ครองที่เปน universal  (ไมใชเจาผูปกครอง empire)

พระมหากษัตริยท่ีเปนจักรพรรดิแบบนี้ ตองเปนผูท่ีมีชัย
ชนะโดยไมตองใชศาสตรา ไมตองใชทัณฑ ไมตองใชการลงโทษ
หรือเครื่องมือทํ ารายกัน  แตชนะโดยธรรม คือชนะใจดวยความดี
และพระเจาอโศกก็นํ าหลักนี้มาใช  จึงเรียกนโยบายของพระองค
วา  ธรรมวิชัย  แลวพระองคก็ทํ าสํ าเร็จดวย  จึงเปนพระมหา
กษัตริยท่ียิ่งใหญท่ีสุด

ฝร่ังบางคนถือวาพระเจาอโศกมหาราชเปนกษัตริยผูเดียว
ในประวัติศาสตรท่ีเขานับถือ เปนผูเดียวที่ยิ่งใหญจริงๆ ทานผูน้ีคือ
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H. G. Wells ซ่ึงเขียนไวในหนังสือช่ือ Outline of History   
รวมความวา พระเจาอโศกมหาราชเปนที่ช่ืนชมนิยมนับถือ

เพราะน ําหลกัธรรมวชิยัมาใช ซ่ึงก็หมายความตอไปดวยวาพระองค
ไดเลิกแนวคิดของพระเจาปู ท่ีพราหมณจาณักยะไดปลูกฝงตั้งไว

จาณักยะนี้เปนผูสรางอาณาจักรมคธที่พระเจาจันทรคุปต
เปนผูเริ่มวงศปกครองและยิ่งใหญมาก สมัยเดียวกับพระเจาอเล็ก
ซานเดอรมหาราช (Alexander the Great) คือ พระเจาอเล็กซาน
เดอรมหาราชพิชิตดินแดนมากมายมาจนจดถึงชายแดนประเทศ
อินเดีย ตีไดแควนโยนก  (ฝร่ังเรียก Bactria) ลงมาถึงตักศิลาราวป
๓๒๖ กอนคริสตศักราช (ถานับเปนพุทธศักราชแบบเราก็ ๑๕๗)
ตั้งทัพเตรียมจะบุกอินเดีย

ท่ีน่ัน อเล็กซานเดอรมหาราชไดพบกับจันทรคุปตท่ีเปนปู
ของพระเจาอโศก ซ่ึงเวลานั้นยังไมไดอํ านาจ ตอนแรกก็จะรวมมือ
กัน แตแลวเกิดขัดใจกัน พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชก็จับจันทร
คุปตขัง แตหนีออกมาได

เรื่องนี้ยืดยาว รวบรัดวา ในฝายของพระเจาอเล็กซานเดอร
มหาราชนั้น เสนาขาทหารเบื่อหนายการรบเต็มที เพราะไดรบรา
ฆาฟนมาตลอด ก็เลยยกทัพกลับไปในป ๓๒๕ กอนคริสตศักราช
และจากนัน้อกี ๔ ป (บางต ําราวาในป 325 B.C. น่ันเอง) จันทรคปุตก็
โคนราชวงศนันทะลงได และตั้งราชวงศโมริยะ (เรียกอยาง
สันสกฤตวา เมารยะ)

น่ีคือพระอัยกาหรือปูของพระเจาอโศกมหาราช อโศกที่
เปนกษัตริยผูยิ่งใหญท่ีสุดของชมพูทวีป หรือพูดคราวๆ คืออินเดีย

เปนอันวา พระเจาอโศกมหาราชไดลมเลิกนโยบายแบบ
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ของพระเจาจันทรคุปต ท่ีพราหมณจาณักยะวางไว ท่ีมุงใหสราง
ความยิ่งใหญแหงรัฐของตนบนความยอยยับของรัฐอื่นๆ เปลี่ยน
มาใชนโยบายธรรมวิชัย ท่ีวาทํ าอยางไรจะใหรัฐท้ังหลายและมวล
มนุษยอยูดีดวยกันดวยความสงบสุข เพราะฉะนั้นจึงบอกวา ไมใช
รัฐศาสตรเพื่อชาติ แตเปนรัฐศาสตรเพื่อโลก

ถาจะนํ าโลกขึ้นไปสูความพนปญหา
ตองมีความเขมแข็งทางปญญาเหนือกวาผูที่ชนะการแขงขัน

ท่ีพูดกันวาอารยธรรมปจจุบันเจริญนักหนานั้น แมกระทั่ง
บัดนี้ มนุษยก็ยังไมสามารถกาวขึ้นไปถึงหรือแมแตเฉียดใกลรัฐ
ศาสตรเพื่อโลกอันนี้เลย

คนไทยเรา ในเมื่อมีหลักธรรมอันนี้ ท่ีพระพุทธศาสนาได
มอบใหไว เราก็ควรจะกาวออกหนาไปได ดวยจิตสํ านึกวาเราควร
จะมีอะไรใหแกโลกนี้บาง เราไมควรมาติดอยูแคจะแขงขันในระบบ
แหงรัฐศาสตรเพื่อชาติน้ีเทานั้น

แมแตจะแขงขันสูกันใหชนะเขาไดในยุคโลกาภิวัตนแหง
การแขงขันทางธุรกิจ เปนตนนี้ เราก็ตองมีความเขมแข็งใหมากพอ 
จึงจะเดินหนาไหว แลวเราจะมาออนแอปวกเปยกมัวเมาลุมหลง
อยูไดอยางไร เราก็ตองมีความเขมแข็ง สรางกํ าลังงานพัฒนาคน
ของเราใหมีพลังความสามารถขึ้นมา

โดยเฉพาะความเขมแข็งทางปญญา ตองมีใหมาก ถาไมมี
ปญญา ก็มืดบอด ไปไหนไมรอด ถึงจะมีกํ าลังกาย และกํ าลังอาวุธ
อยางเยี่ยมยอด ก็ไดแคคอยพึ่งพา แมแตมีกํ าลังจิตใจเขมแข็ง ก็
ตดิตนัไปไมตลอด ตองมปีญญาทีเ่ยีย่มยอด จึงจะชนะเขาได เราจงึ
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ตองมาเนนการสรางคนของเราใหมีกํ าลังปญญา แลวเราจึงจะ
สามารถมีชัยชนะทีแ่ทจริงในโลกาภวิตัน ในโลกแหงการแขงขนันี้ได

แตเราไมควรมีเปาหมายเพียงแคน้ัน เราจะตองมองตอไป
ใหถึงจุดหมายที่แทของอารยธรรมที่วา เราจะตองแกปญหาของ
โลกที่ติดจมอยูในการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน การแยงชิงอํ านาจ 
และการทํ าลายผูอื่นรัฐอื่นเพื่อประโยชนแหงรัฐของตน ทํ าอยางไร
จึงจะแกปญหาในขั้นนี้ได ชาวพุทธที่วามีศาสนาแหงโพธิปญญา 
จะตองคิดใหไดในระดับน้ี

ในชาดกมคี ําสอนประเภทนี ้ ขอใหไปศกึษาด ู ทํ าไมจงึเรยีก
พระมโหสถวาเปนผูสูงสุดในดานปญญาบารมี ก็เพราะมโหสถ
สามารถใชปญญาสยบศัตรูท่ีจะมาทํ ารายประเทศชาติของทาน 
โดยไมตองทํ ารายเขา และทํ าใหเปนไมตรีกันได คือเอาชนะโดย
ธรรม เอาชนะโดยไมตองทํ ารายเขา

เคยพูดบอยๆวา ท่ีพระพุทธเจาสอนวา เวรไมระงับดวย
การจองเวรนั้น ไมใชวา เขามาทํ ารายเราแลว เราไมตองจองเวรคือ
เราอยูเฉยๆ ปลอยใหเขาฆา ไมใชอยางนั้น คนไทยมักไปติดหรือ
ตันอยูแคน้ัน คือคิดแควา เขามาทํ ารายเรา ออ เวรระงับดวยการไม
จองเวร เราก็นอนใหเขาฆาเสียดีๆ หรือเขาทํ ารายเสร็จแลว เราไม
ตาย ก็แลวไป จบแคน้ัน ไมใชอยางนั้น

พระพุทธเจาสอนไว อยางในชาดกเชนมโหสถชาดกนี่ชัด
เจนมาก ฝายศัตรูเขามุงราย เราไมไดคิดมุงรายเขา เขายกทัพมา
เลย จะมาทํ าสงครามฆาฟนเอาเราเปนเมืองขึ้น  แลวมโหสถคิด
และทํ าอยางไร ท่ีแนๆ ก็คือ มโหสถไมตองการทํ ารายเขา แตก็ตอง
รักษาบานเมืองและประชาชนใหอยูดีดวย
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เมื่อไมตองการทํ ารายเขา ก็ตองเอาชนะเขาดวยวิธีท่ีไม
ตองทํ ารายตอบ มโหสถตองคิดหนัก แตท่ีส ําคญัคอืตองมปีญญาที่
จะคดิ ขยายความวา ตองมปีญญาทีรู่ไดแจงจรงิและทีค่ดิไดชัดเจน

ยกตัวอยาง มโหสถนอกจากรูเชี่ยวชาญในหลักวิชาการ
ดานรัฐศาสตรและยุทธศาสตรแลว ก็รูขอมูลและแสวงหาขอมูล
ของฝายที่ทํ าตัวเปนศัตรูจนรูเขาละเอียดลออทั่วตลอดทุกจุดทุก
ดาน แลวจากความรูน้ัน ก็คิดจัดคิดวางแผนดํ าเนินการเปนขั้นเปน
ตอนที่จะทํ าใหปฏิบัติการของฝายที่คิดรายนั้นเปนหมัน หรือไมก็
กลายเปนการกาวเขาไปในกับดักที่แมไมถูกทํ ารายแตก็ดิ้นไมได 
จนในที่สุดฝายที่คิดรายนั้นตองหยุดยอมแตโดยดี

คนที่จะชนะเขาโดยไมตองทํ ารายเขา ท่ีเรียกวาไมชนะดวย
เวรนั้น ตองเกงกวาคนที่คิดจะมาทํ ารายเปน ๑๐ เทา เพราะฉะนั้น 
คนที่จะสรางโลกใหมีสันติสุขที่แทจริง จะตองเปนคนที่พัฒนา
อยางสูง ถาเรามัวมาเพลิดเพลินมัวเมากันอยู ออนแอปวกเปยก 
โดยเฉพาะออนปญญา (หรือเบาปญญา) ก็ไปไมรอด

เราจะตองสรางคนของเราใหมีคุณภาพเหนือกวาประเทศ
ท่ีกาวหนาพัฒนาแลวในการแขงขันนี้เสียอีก เราตองเหนือเขาจริงๆ 
โดยเฉพาะเหนือทางปญญา เพราะฉะนั้น เราจะมัวมานิ่ง มานอน 
มาเพลิดเพลินมัวเมาอยูไดอยางไร เราตองเรงรัดกัน

ข้ันที่ ๑ เราตองสามารถชนะในการแขงขันนี้ อยางนอยไม
ใหเขามาครอบงํ าเราได

ข้ันที่ ๒ เหนือกวานั้นก็คือ เราจะตองกาวขึ้นไปสูการแก
ปญหาของโลกที่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยูน้ี เปลี่ยนแปลงโลกนี้
ใหเปนโลกที่มีสันติสุข นํ าเอารัฐศาสตรเพื่อโลกไปสถาปนาในโลก
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ยุคปจจุบันหรือโลกาภิวัตนใหได
ชาวพุทธควรจะมาปลุกใจกันในเรื่องเหลานี้ มาสรางความ

เขมแข็งในตัว แลวเราจะกาวไปไดจริงๆ เพราะเรามีหลักการแลว
เรื่องมโหสถชาดกขอใหไปศึกษาใหดี วาปญญาของพระมโหสถ
เปนอยางไร

ปญญาอยางมโหสถนั้น สาระสํ าคัญก็คือ ทานสามารถใช
ปญญาเอาชนะศัตรูท่ีมุงรายตอเราดวยการไมทํ ารายตอบเขา และ
นอกจากไมทํ ารายตอบเขาแลว ยังสามารถทํ าใหเขายอมสยบ
ยอมเปนไมตรี เพื่ออยูดวยกันอยางดีมีสันติสุขสืบไป

เห็นไดเลยวา การใชปญญาขั้นนี้ยากที่สุดในโลก เอาชนะ
ดวยศาสตราวุธยังจะงายกวา แตท้ังโลกก็ตองยอมรับวา ถาไมกาว
ไปถึงรัฐศาสตรเพื่อโลกแบบนี้ โลกก็ไมมีทางมีสันติสุข จะทํ าอยาง
ไรได ถึงจะยากก็ตองทํ า ถาไมอยางนั้นแลวโลกนี้จะไมมีความหวัง

ตามสภาพเวลานี้พูดไดวา ความหวังในสันติภาพไมมีเลย
ในโลก มีแตความคิดที่จะเบียดเบียนหํ้ าหั่นทํ าลายกัน มนุษยอยู
กันดวยความหวาดกลัว อยูกันดวยความใฝอํ านาจ ท้ังใฝอํ านาจ
แลวก็กลัวดวย

อยางประเทศใหญๆ ท่ีพัฒนาแลว ไมใชวามุงอํ านาจยิ่ง
ใหญอยางเดียว แตในการรักษาอํ านาจความยิ่งใหญน้ัน เขาก็มี
ความหวาดกลัวมาก ยิ่งใหญก็ยิ่งกลัว โดยเฉพาะกลัวสูญเสีย
อํ านาจ และความกลัวนั้นทํ าใหหวาดระแวง เมื่อหวาดระแวงก็ทํ า
ใหตองกํ าจัดคนอื่น ตองทํ ารายเขากอน เพื่อปองกันไว เพื่อไมให
เขามีกํ าลังขึ้นมาเปนคูแขงหรือเปนอันตรายแกตัว

ความกลัวนี่แหละเปนตัวราย อยามองแคความโลภอยาก
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ไดผลประโยชนหรือความอยากไดอํ านาจเทานั้น ไมใชอยางนั้น
หรอก ความกลัวนี่รายยิ่งนัก

คนไมมีอํ านาจก็กลัว คนมีอํ านาจก็กลัว ท้ังสองฝายกลัว
แตคนกลัวที่ไมมีอํ านาจ ทํ าอะไรเขาไมได ไดแตหนี แบกทุกขไวท่ี
ตัว สวนคนกลัวที่มีอํ านาจนี่รายที่สุดเลย เพราะวา เพียงแคหวาด
ระแวงขึ้นมา เขาอาจจะทํ ารายผูอื่นใหพังพินาศยับเยินไปหมด
เพื่อใหตัวอยูได ตัวเองทุกขแลวทํ าใหคนอื่นยิ่งทุกขอยางหนัก
เพราะฉะนั้น ทานจึงถือวาความกลัวเปนเรื่องสํ าคัญ ความหวาด
ระแวงเปนเรื่องรายแรงอยางยิ่ง

เราอยาไปมองเฉพาะความโลภอยากไดผลประโยชน และ
ความอยากใหญมีอํ านาจเทานั้น แตความโลภและหวงอํ านาจนั้น
จะพวงเอาความระแวงหวาดกลัวมาดวย หลักการหลายอยางทาง
รัฐศาสตรท่ีสรางกันขึ้นมาก็สืบเนื่องจากความหวาดระแวง และ
ความหวาดกลัววา ชาติอื่นรัฐอื่นใหญข้ึนมาจะเปนภัยแกตน หรือ
แมเพียงแขงกับตน เปนตน ก็เปนกันมาอยางนี้

เพราะเหตุดังวามา รัฐศาสตรเพือ่ชาติจึงไมอาจสรางสนัติ
ภาพทีแ่ทจริงได และเราจงึตองกาวตอข้ึนไปใหถงึรฐัศาสตรเพือ่โลก

พระสงฆตองเปนกัลยาณมิตรหลักของชาวบาน
ตองฉุดสังคมไทยขึ้นจากความประมาทมัวเมาใหได

ไดพูดมานานมากแลว วันนี้ไดพูดถึงธรรมะในแงของการ
สรางสรรคชาติประเทศและสังคมของโลก ใหมีสันติสุข ซ่ึงเปนเรื่อง
สํ าคัญในยุคนี้ ท่ีเราจะตองกาวตอไป แตท่ีพูดมาทั้งหมดนี้ไปเนนที่
ผูปกครอง ทานผูนํ า ผูบริหารประเทศชาติ จึงขอยํ้ าวาอยาลืม ตอง
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มองดูพระดวย พระนี่แหละสํ าคัญมาก
เราบอกวาทานผู นํ าผู บริหารประเทศชาติจะตองเปน

กัลยาณมิตร มาชักจูงประชาชนใหมีกํ าลังใจเขมแข็ง มีความเพียร
พยายาม ไมประมาท ไมลุมหลงมัวเมา ไมออนแอ ไมระยอทอถอย
แลวรวมใจกันสรางสรรคตางๆ อันนี้จะเปนความสํ าเร็จท่ีแท

ผูนํ าที่ยิ่งใหญจริงๆ คือ ผูนํ าที่สามารถเอาหลักความจริง
หลักความถูกตอง เอาประโยชนท่ีแท มาเปนที่อางอิงที่จะให
ประชาชนรวมแรงรวมใจกันในการสรางสรรคชีวิตและสังคม โดย
ไมตองอาศัยความโลภหรือความโกรธมาเปนเครื่องกระตุนเรา เรา
ก็หวังอยางนี้ จึงขอทานผูนํ าอยาไดมานํ าใหประชาชนลุมหลงมัว
เมาอะไรเลย

ทีน้ีอีกฝายก็พระนี่แหละ อยาไดไปมองเฉพาะทานผูนํ า
หรือผูบริหารบานเมืองเทานั้น พระนี่บางทีก็ทํ าหนักเหมือนกัน คือ
ไมเอาหลักพระพุทธศาสนาไปสอน ไมไปกระตุนปลุกเราประชาชน
ใหไมประมาท แตกลับไปทํ าในทางที่ตรงขาม

พระตองตัง้มัน่ในหลกัทีพ่ระพทุธเจาสอน และน ําประชาชน
ไปตามหลักนั้น หลักที่พระพุทธเจาทรงสอนยํ้ านักก็คือ ใหไม
ประมาท แมกระทั่งจะปรินิพพานก็ตรัสเปนปจฉิมโอวาทวาใหไม
ประมาท พระก็ตองเปนผูนํ าในความไมประมาท และพระก็จะตอง
ไปชักจูงสั่งสอนญาติโยมประชาชนใหไมประมาท

ใหไมประมาทในอะไร ก็คือ ใหไมประมาทในการนํ าหลัก
และขอปฏิบัติท่ีดีท่ีถูกตองในการพัฒนาชีวิตสังคม มาใชมาดํ าเนิน
การสรางสรรคชีวิต สรางสรรคครอบครัว เชนทํ าการงานอาชีพดวย
ความขยันหมั่นเพียร เปนตน แตถาพระไปชักจูงในทางตรงขาม ก็
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กลายเปนชักจูงใหประมาท
ชักจูงใหประมาท ก็คือ ใหเขาลุมหลงมัวเมา ใหหวังผลจาก

การออนวอน จากการดลบันดาล จากการรวยทางลัด จากการหวัง
โนนหวังนี่ท่ีเลื่อนลอย เชนไปขูดเลขขูดหวยอะไรตางๆ พูดรวมสั้นๆ
วา รวยลัด-ลาภลอย-คอยผลดลบันดาล น่ีคือพระไปนํ าคนในทางที่
ประมาท ซ่ึงเวลานี้กลายเปนวาพระไดมีสวนสํ าคัญในการชักนํ า

ถงึเวลาแลว ท่ีพระเราจะตองเขาสูทางปฏบัิตใิหถกูตองตาม
หลักที่พระพุทธเจาสอน และเปนกัลยาณมิตรของประชาชนชาว
บาน ท่ีจะนํ าเขาไปในทางที่ถูกตองนั้น ไมใชกลายเปนผูทํ าลาย
หลักนั้นเสียเอง

พระนั้น ถาทํ าไมดี ก็กลายเปนผูทํ าลาย และทํ าลายไดท้ัง
หมด เริ่มตั้งแตทํ าลายคํ าสอนของพระองค แมแตทํ าลายพระพุทธ
เจาก็ได หรือกลายเปนปฏิปกษตอพระพุทธเจา อยางพระที่ไปชัก
จูงประชาชนใหประมาท คือใหปฏิบัติตรงขามกับคํ าสอนของพระ
องค ก็เทากับเปนปฏิปกษตอพระพุทธเจา

เพราะฉะนั้น ถึงเวลาที่ชาวพุทธจะตองชัดเจน วาอะไรเปน
พระพุทธศาสนา เราปลอยปละละเลยกันมานานแลว อยูกนัแบบ
เรือ่ยเปอย หลกัอะไรกไ็มรู ความเปนพทุธหรอืไมใชพทุธอยูตรงไหนก็
ไมสนใจ ท่ีวาเปนพทุธเปนอยางไรกไ็ด น่ีคอืสงัคมแหงความประมาท
ถาขืนอยูกันอยางนี้ เราจะสรางประเทศชาติข้ึนไปไดอยางไร

เพราะฉะนั้น จะตองมาปลุกเรากระตุนเตือนกัน ใหเขมแข็ง
ข้ึนมา ใหไมประมาท ใหมีความเพียรในทางที่ดี น่ีไมใชปลุกใหไป
โกรธไปเกลียดเคียดแคนอะไรกัน แตใหมาคิด ใหมาทํ า ใหมาชวย
กันสรางสรรค อยางนอยใหฉุกใจคิดบางวา อะไรนะเปนพระพุทธ
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ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนาวาอยางไร ท่ีเรียกวาเปนชาว
พุทธนั้นเราจะตองทํ าอยางไรบาง

ถาจะมาปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ก็ตองรูแลววา การ
เปนพุทธมามกะนี้คือเปนอยางไร จะตองเชื่ออยางไร ตองรูอะไร
และตองท ําอะไรบาง แตน่ี พอถามวาเปนพทุธมามกะคอืเปนอยางไร
จะตองรูอะไร จะตองทํ าอะไร จะตองเปนอยูอยางไร พุทธศาสนา
สอนวาอยางไร ไมรูสักอยาง

วันนี้ไดทราบวามีการปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะ ญาติ
โยมจะตองไปถามแลววา ทานที่ปฏิญาณตนเปนพุทธมามกะวันนี้
รูไหมวาพระพุทธเจาสอนอะไร ลองบอกมาสัก ๒ ขอ แลวตัวทาน
จะตองทํ าอะไรบาง ไมอยางนั้นทานจะเปนพุทธมามกะไดอยางไร

น่ีเรากป็รารถนาดตีอกนั ไมไดแกลงวาอะไร แตตองพดูไวบาง
เปนการเสริมสติ รวมความก็คือ  มาชวนกันใหไมประมาทนั่นเอง

เสรีภาพที่เลื่อนลอยไมรูจุดหมาย
ท ําลายประชาธิปไตยของคนที่ไรการศึกษา

เวลานี้ สังคมนี้ถึงจุดวิกฤตแลว ยํ่ าแยแลว คนไทยตองมา
ชวยกันสรางสรรคชีวิต สรางสรรคครอบครัว สรางสรรคสังคมของ
ตัวเองขึ้นมา ใหเปนชีวิต เปนครอบครัว เปนสังคม ท่ีไมประมาท
โดยเฉพาะไมประมาทในการศึกษา คือไมประมาทในการสํ ารวจ
ตรวจตราและฝกฝนพัฒนาชีวิตของตน ในการพัฒนากาย วาจา
จิตใจ และปญญาของตน พรอมท้ังพัฒนาความสัมพันธกับสิ่งแวด
ลอม กับเพื่อนรวมโลกรวมสังคมตางๆ ใหดี รวมกันทํ าใหประเทศ
ชาติสังคมและโลกนี้รมเย็นงอกงามอยูในสันติสุขตอไป
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เมื่อรูจุดของปญหาและรูแนวทางในการสรางสรรคอยางนี้
แลว ถาเราตื่นขึ้นจากความประมาท ก็จะเกิดมีพลังที่จะทํ าการ
ตางๆ อยางมีจุดหมาย

ตอนนี้แหละ พวกเสรีภาพและหลักการอะไรตางๆ ท่ี
ประชาธิปไตยใหไว ก็จะมีความหมายขึ้นมา เราก็จะใชเสรีภาพ
เปนตนนั้นอยางมีจุดหมายดวย โดยถูกตองตามหลักการ ในการที่
จะพัฒนาชีวิต ในการแสวงปญญา ในการทํ าสิ่งดีงาม ในการนํ า
เอาศักยภาพที่มีอยู ท่ีไดพัฒนาออกมาเปนความรูความสามารถ
สติปญญาที่สุกงอมแลว เอามาเผื่อแผแกกัน และเอามารวมกันใน
การสรางสรรคชีวิตสังคมประเทศชาติ

ในทางตรงขาม ถาเราไมมีเปาหมาย ไมมีแนวคิด ไมเห็น
ทิศเห็นทาง มีแตความประมาท เสรีภาพท่ีประชาธิปไตยใหไว ก็จะ
กลายเปนเสรีภาพที่ไมสนองจุดหมายของประชาธิปไตย แตจะเปน
เสรีภาพที่ทํ าลายประชาธิปไตยเสียเอง

เวลานี้ก็นากลัวเหมือนกันวา เสรีภาพที่พูดๆ กันอยูกํ าลัง
เปนเสรีภาพที่ทํ าลายประชาธิปไตย ทํ าลายอยางไร

ดูงายๆ เสรีภาพของคนจํ านวนมากถูกใชไปเพื่อสนอง
โลภะ เขาใชเสรีภาพเพื่อแสวงหาผลประโยชน เปนเสรีภาพในการ
ประทุษรายเบียดเบียนผูอื่น และระบบแกงแยงแขงขันก็เอื้อเสีย
ดวยที่จะทํ าใหเกิดภาวะเชนนี้

เพราะฉะนั้น ในการใชเสรีภาพ คนจึงไมรูตัวเลยวาตนเอง
น้ัน ก ําลังใชเสรีภาพเพื่อสนองราคะ สนองโลภะ สนองโทสะ สนอง
ตัณหา สนองมานะ ท่ีเปนเรื่องของความเห็นแกตัวเทานั้น แลวเสรี
ภาพแบบนี้จะชวยสรางสรรคสังคมไดอยางไร ประชาธิปไตยจะ
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เกิดมีหรือจะพัฒนาไดอยางไร
ประชาธิปไตยน้ันมีเสรีภาพไวเพื่ออะไร วากันในขั้นพื้นฐาน

ท่ีสุด ก็เพื่อใหมีชองทางที่แตละคนจะไดพัฒนาชีวิตของตัวเองใหดี
ใหสมบูรณ เพราะชีวิตของคนเราเกิดมายังมีคุณสมบัติไมเพียงพอ
ท่ีจะอยูไดอยางดี ยังไมดีงาม ยังไมเลิศไมประเสริฐข้ึนมาในทันที
ยังตองการโอกาสในการที่จะฝกหัดพัฒนาศึกษาสืบไป

พูดงายๆ วา ชีวิตตองการเสรีภาพ เพื่อใหโอกาสแกการ
ศึกษาท่ีเปนสิทธิและหนาที่พื้นฐานที่สุดของมัน น่ีคือความตองการ
เสรีภาพในระดับของชีวิต

เพราะฉะนั้น เราจะตองพัฒนาชีวิตของเราใหเปนดีอยูดีมี
ความเจริญงอกงามขึ้นมา เราตองมีเสรีภาพในการที่จะไดจะถึงสิ่ง
และสภาวะเกื้อกูลตางๆ ท่ีจะใชจะชวยพัฒนาชีวิตของตนใหเปนดี
อยูดีข้ึนไปสูความสมบูรณ

เมื่อคนพัฒนาชีวิตของเขาใหดีใหพรอมข้ึนมา เขาก็มา
พัฒนาครอบครัว พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมใหดีข้ึนดวย เขา
พัฒนาตัวเองยิ่งพรอมยิ่งดีเทาใด เขาก็ยิ่งชวยพัฒนาครอบครัว
ตลอดถึงสังคมไดพรอมไดดีมากขึ้นเทานั้น

ทีน้ีก็มาถึงความตองการเสรีภาพในระดับของสังคม ตามที่
ถามวา ประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพื่ออะไร วากันในขั้นพื้นฐาน
ระดับสังคม ก็เพื่อใหมีชองทางที่แตละคน จะมีจะใหความเปนสวน
รวม โดยนํ าเอาสติปญญาความรูความสามารถของตน มาบอกมา
แจงมาถายทอดแกกัน มารวมและมารวมกันในการสรางสรรค
สังคมประเทศชาติ

เชนอยางที่วา เมื่อเรามีเสรีภาพที่จะแสดงออก เรามีสติ
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ปญญาความรูความสามารถอะไรอยางไร เราก็เอาสติปญญา
ความรูความสามารถนั้นมาบอกแจงแสดงถายทอดเผื่อแผขยาย
ประโยชนแกผูอื่นและแกสังคมได   

แตถาเราไมมเีสรภีาพ สตปิญญาความรูความสามารถของเรา
ท่ีมอียู กเ็ทากบัถกูปดกัน้ ความสามารถของบคุคลกไ็มเกดิประโยชน
แกสังคมสวนรวม ตัวเองก็พัฒนาชีวิตไมได พัฒนาสังคมไมได

เพราะฉะนั้น เขาจึงใหมีหลักการแหงเสรีภาพในสังคม
ประชาธิไตย เพื่อวาคนที่เปนสมาชิกอยูรวมสังคม จะไดใชเสรีภาพ
เพื่อพัฒนาชีวิตของตนเอง และเมื่อพัฒนาชีวิตของตนใหดีงามมี
ความสามารถขึ้นมา ก็มีโอกาสที่จะนํ าเอาความรูความสามารถสติ
ปญญานั้นมาเผยแพรใหผูอื่นในสังคมรวมไดประโยชนไปดวย

ความมุงหมายของเสรีภาพในขั้นพื้นฐานอีกอยางหนึ่งก็คือ  
เสรีภาพมีไว เพื่ อใหคนมีโอกาสที่จะบอกแจงและสนองความ
ตองการตางๆ ซ่ึงโดยหลักใหญก็พวงมากับโอกาสในการที่จะ
พัฒนาชีวิตและเปนสวนรวมของสังคมนั่นเอง กลาวคือ ในการ
พัฒนาชีวิตก็ตาม รวมสรางสรรคสังคมก็ตาม ยอมตองการปจจัย
เอื้อตางๆ ซ่ึงอาจจะยังขาดยังพรองและควรจะตองหาทางจัด
อํ านวยให จึงตองมีโอกาสบอกแจงแสดงความตองการนั้น

นาสังเกตวา เวลานี้ คนมักมุงจะเอาเสรีภาพเฉพาะในแง
ของการไดรับโอกาสที่จะสนองความตองการของตน และความ
ตองการนั้นก็มักเปนเรื่องเปะปะ เชนเพียงเพื่อจะสนองตัณหา
สนองราคะ สนองโทสะ สนองโมหะ ซ่ึงไมเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิต
และการสรางสรรคสังคม ไมสนองจุดหมายของประชาธิปไตย

รวมความวา เสรีภาพในสังคมประชาธิปไตยนั้น มีจุด
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หมาย อยูในระบบแหงความสัมพันธ ไมใชเสรีภาพที่เลื่อนลอย
หรือจบในตัวของมันเอง

ประชาธิปไตยไมสํ าเร็จแคเสียงขางมากเปนใหญ
ประชาธิปไตยสัมฤทธิ์เม่ือการศึกษาไดพัฒนาคนสวนใหญ

ถามองความหมายของเสรีภาพผิด ก็มองความหมายของ
ประชาธิปไตยผิดดวย ประชาธิปไตยนั้นไมใชแควาคนสวนมาก
หรือเสียงขางมากเปนใหญ ไมใชแคเอาความตองการของคนสวน
มากเปนใหญ

ถาเอาแบบนี้ ก็เหมือนนักเรียนกับครู เขาโรงเรียนวันนี้ พอ
ระฆังแกง เขาแถวเรียบรอยแลว เขาชั้นเรียน พอเขาชั้นปุบพรอม
กันแลว ครูก็ปรึกษานักเรียน

“นักเรียนทั้งหลาย เรามาลงคะแนนเสียงกันซิวา วันนี้เรา
จะเรียนหรือจะเลน”

ปรากฏวานักเรียนสวนใหญบอกวา “เลน” น่ีประชาธิปไตย
สํ าเร็จแลว ประชาธิปไตยแบบนี้ดีไหม ก็ลองคิดดูเถิด
ประชาธิปไตยที่ใชเสรีภาพเพื่อสนองความตองการแบบเปะปะ
เลื่อนลอย สนองตัณหา สนองโลภะ สนองราคะ สนองโทสะ สนอง
มานะ อะไรพวกนี้ เปนประชาธิปไตยจริงหรือ

ตัวอยางที่ยกมานี้ ไมใชจบแคน้ัน แตมันเปนบทพิสูจนท่ีทา
ทายระบบประชาธิปไตยดวย

ทาทายอยางไร คือ มันทาทายวา การพัฒนาประชาธิปไตย
จะสํ าเร็จหรือไม ประชาธิปไตยที่แทจะมีไดจริงไหม

เมื่อนักเรียนสวนมากลงคะแนนเสียงวาใหเลน-ไมเรียน น่ัน
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คงเปนการแสดงความตองการแบบเปะปะ หรือความตองการดิบ
คุณครูท่ีดียอมไมติดตันแคน้ัน แตจะชวยเด็กใหพัฒนาขึ้น

สูประชาธิปไตย โดยผานกระบวนการเรียนรู เชน ช้ีแจงอธิบายถก
เถียงสนทนา

เมื่อนักเรียนรูเขาใจความจริง คุณคา ประโยชน เหตุผล
เปนตนแลว ถารูตระหนักจริง ความตองการของเขาจะเปลี่ยนไป
คือกลายเปนความตองการที่พัฒนาแลว หรือเปนความตองการ
ของคนที่มีการศึกษา คะแนนเสียงสวนมากอาจจะบอกวา “เรียน”
ยังไมเลน

คณุครแูละโรงเรยีนจะท ําการนีส้ ําเรจ็หรอืไม น่ีเปนบททดสอบ
ท่ีทาทาย ซ่ึงบอกในตวัวาประชาธปิไตยมทีางทีจ่ะงอกงามในสงัคมนี้
หรือไม และยนืยนัหลกัการทีว่า ประชาธปิไตยสมัฤทธิไ์ดดวยการศกึษา
ประชาธิปไตยดวยการศึกษา และประชาธิปไตยเพื่อการศึกษา

จากที่ไดพูดมา ลองดูวาเดี๋ยวนี้เขาใชเสรีภาพกันเพื่ออะไร
เสรีภาพมีประโยชนเพื่อสรางสรรคสังคมประชาธิปไตยหรือเปลา 
เปนไปตามหลักการของประชาธิปไตยหรือเปลา

เดี๋ยวนี้เขาไมถามกันวาประชาธิปไตยมีเสรีภาพไวเพื่ออะไร 
ตามหลักการจะตองคํ านึงถึงเรื่องนี้ เมื่อมีประชาธิปไตย ก็ตองมี
เสรีภาพ แลวทํ าไมตองมีเสรีภาพ คนในสังคมนี้ตองมีคํ าตอบ

แตเดี๋ยวนี้คนสักวามีเสรีภาพ มองแครูปแบบถอยคํ า แลว
ความหมายกค็ลาดเคลือ่นเพีย้นไปหมด เสรจ็แลวกอ็ยางทีบ่อกเมือ่กี้
เสรีภาพก็ไมสนองจุดหมายของประชาธิปไตย แลวในที่สุดเสรีภาพ
ก็จะทํ าลายประชาธิปไตยนั้นเสียเอง สังคมจะเปนประชาธิปไตย
ไดตองมีความดีงาม ตองเปนสังคมแหงสติปญญา เปนสังคมของ
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ผูมีการศึกษาพัฒนาแลว ไมเชนนั้นจะไปไมรอด ถาจะสรางสังคม
ประชาธิปไตย อยางนอยก็ตองรูจักใชเสรีภาพใหถูกตอง

ถาคนไทยมีจิตใจใหญกวางเปนชาวพุทธถึงขั้น
กจ็ะไปถึงจุดหมายใหญแหงการสรางสรรคโลกที่สันติสุข

วันนี้ก็เลยพูดกับญาติโยมเสียยาวนาน รวมแลวก็คือ เปน
ภาระของพุทธบริษัททั้ง ๔ ท้ังที่เปนพระสงฆ ท้ังที่เปนคฤหัสถ ท้ังที่
เปนชาวบานราษฎร จนถึงผูนํ าผูบริหารประเทศชาติแผนดินตลอด
จนถึงโลก ตองไมมองแคประโยชนและความยิ่งใหญท่ีจํ ากัดผูกพัน
อยูกับตัว

ขอบเขตความคิดของพระพุทธศาสนานั้น ไมใชอยูแคชาติ
หรือรัฐของตน แตอยูท่ีการสรางสรรคสันติสุขของโลกทั้งหมด เรามี
ความคิดที่ชัดเจนในเรื่องเหลานี้ ซ่ึงพูดไดโดยมั่นใจวา พระพุทธ
ศาสนามีแนวคิดรัฐศาสตรเพื่อโลก ซ่ึงยังไมเห็นที่ไหนอื่น เพราะมี
กันแตรัฐศาสตรเพื่อชาติ คือรัฐศาสตรเพื่อผลประโยชนและอํ านาจ
แหงรัฐของตนเอง

พระพุทธศาสนาใหหลักนี้ไวแลว และมีพระราชามหา
กษัตริยท่ีทํ าไวเปนแบบอยาง คือ พระเจาอโศกมหาราช แตพอสิ้น
สมัยของพระองคไป ไมชาก็เลิกหมด กลับไปสูยุคเกา

พระเจ าอโศกนั้นหามนักหนาในเรื่องการแสวงแสดง
อํ านาจเบียดเบียน ถึงกับทํ าศิลาจารึกไว หามมิใหมีการบูชายัญ
เปนหลักการใหญอันหนึ่ง แตราชาวงศศุงคะที่ลมราชวงศของพระ
เจาอโศก พอขึ้นครองราชยปบ ก็ทันทีเลย ประกาศความยิ่งใหญ
ดวยการประกอบพิธีบูชายัญอันยิ่งใหญท่ีเรียกวา อัศวเมธ
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การบูชายัญที่เงียบหายไปเปนศตวรรษ ก็เลยฟนมา ลัทธิ
แสวงอํ านาจยิ่งใหญก็ฟูข้ึนอีก แลวเขาก็พยายามเสริมระบบ
วรรณะใหเขมแข็งยิ่งขึ้น กระแสโลกก็เลยไปกันอีกทางหนึ่ง การ
สรางสรรคโลกดวยธรรมวิชัยก็หยุดชะงักและเลือนหายไป

คนไทยจะสามารถชวยกันฟนหลักการสํ าคัญระดับน้ีใหคืน
มาไดหรือไม ก็ขอใหมาชวยกันคิดตอไป บนพื้นฐานแหงความรัก
ความปรารถนาดีตอกัน

ราษฎรก็ตองมีความรักความปรารถนาดีเปนกัลยาณมิตร
ใหแกผูบริหารประเทศชาติ รัฐบาลก็ตองเปนกัลยาณมิตรใหแก
ประชาราษฎรทั้งหลาย ตางก็มีน้ํ าใจปรารถนาดีตอกันดวยมุงจุด
หมายอันเดียวกัน คือเพื่อใหประเทศชาติสังคมรมเย็นเปนสุขเจริญ
งอกงาม และใหประเทศชาติของเรามีกํ าลังมีความสามารถที่จะไป
รวมแกไขปญหาของโลก เพื่อนํ าโลกสูสันติสุขสืบตอไป

หวังวาพระธรรมที่พระพุทธเจาไดตรัสรูและสอนไว ซ่ึงเริ่มท่ี
วันวิสาขบูชานี้ จะมีความหมายเปนประโยชนตอชาวโลก ถาหาก
ไดนํ าไปประพฤติปฏิบัติในแงตางๆ ซ่ึงวันนี้ก็ไดเนนในแงของการ
เมืองการปกครอง ตลอดจนในเรื่องของสังคมโดยทั่วไป

ท้ังนี้ก็อาศัยพื้นฐานตั้งแตการพัฒนาชีวิตของตน คือการที่
ทุกคนตองศึกษานั่นเอง เพราะวาตามหลักธรรมที่แทน้ัน การ
ศึกษาก็คือฝกตนเองใหพัฒนาขึ้นไป ท้ังในศีล สมาธิ ปญญา ท้ัง
ทางกาย วาจา ใจ ปญญา ท้ังดานพฤติกรรมความสัมพันธกับสิ่ง
แวดลอมทางกายภาพและทางสังคม ท้ังดานพัฒนาการทางจิตใจ
ท้ังดานพัฒนาการทางปญญา

ถาทํ าไดอยางนี้ โดยมีจุดหมายที่ชัดเจนวาจะทํ าเพื่อชีวิตที่
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ดี สังคมที่ดี และโลกที่ดีนาอยูอาศัย ก็จะเดินหนาไปอยางมั่นคง
และมีความมั่นใจ

เวลานี้จุดหมายของมนุษยตองวาง ๓ อยาง คือ หนึ่ง ชีวิตดี
สอง สงัคมดี สาม โลกที่นาอยูอาศัย จึงจะไดครบหมด โดยมีองค
ประกอบ ท้ังดานมนุษยท่ีเปนชีวิตและบุคคล ท้ังสังคม และทั้ง
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม เราตองมาชวยกันสรางสรรคตอไป โดยมอง
อยางถูกตอง ใหเห็นความสัมพันธขององคประกอบ เหลานี้วามัน
โยงถึงกันหมด

เมื่อปฏิบัติถูกตองแลว ก็จะไดผลสํ าเร็จดวยกันหมดทุก
ดาน ครบทั้ง ๓ แดน ท้ังชีวิตดี สังคมดี โลกนี้นาอยูอาศัย หรือชีวิตดี
งาม โลกนารื่นรมย สังคมมีสันติสุข

ขอใหพุทธศาสนิกชนมีกํ าลังใจที่จะชวยกันนํ าธรรมของ
พระพุทธเจาไปศึกษาเพิ่มเติม ทํ าความเขาใจใหชัดเจน แลวนํ าไป
บอกเลาแนะนํ าสั่งสอนกัน ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป และ
ปฏิบัติใหเกิดเปนประโยชนแกประเทศชาติสังคมและชาวโลก

วันนี้เปนวันดี ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานที่มีน้ํ าใจ
เปนบุญเปนกุศล เปนวาระอันเปนมงคลแทท่ีเกิดจากกุศล ซ่ึงเรา
ไดทํ าทั้งกาย วาจา ใจ ขอนอมนํ าบุญกุศลนี้ประกอบเขากับคุณ
พระรัตนตรัย เปนปจจัยอภิบาลรักษา ใหทุกทานเจริญงอกงาม
ดวยจตุรพิธพรชัย มีความรมเย็นเกษมศานต มีกํ าลังในการที่จะ
รวมกันสรางสรรคชีวิต ครอบครัว สังคมประเทศชาติ และโลกนี้ ให
มีความรมเย็นเปนสุขสืบตอไป อยางยั่งยืนนาน
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